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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm  

năm học 2021-2022  

A.  Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 
học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

 Tổng số 14 281 7178 856     

1 Khối ngành I 0 0 1158 417     

2 Khối ngành II 0 0   x x x x 

3 Khối ngành III 0 89 1130  x x x x 

4 Khối ngành IV 02 37 59  x x x x 

5 Khối ngành V 12 89 943 59 x x x x 

6 Khối ngành VI 0 38 3001 110 x x x x 

7 Khối ngành VII 0 28 887 270 x x x x 
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B.  Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường 

Tình hình việc làm của cựu sinh viên 35 ngành, tốt nghiệp năm 2020 

STT Khối ngành 
Số 

sinh viên 
tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có 
việc làm sau 1 năm ra trường 

(%)* 
Loại 

xuất sắc 
Loại giỏi 

Loại 
khá 

 Tổng số 
1394 15 196 828 

72.6 

1 Khối ngành I 237 9 47 151 75 

2 Khối ngành II 
    

 

3 Khối ngành III 
155 1 21 82 

72.4 

4 Khối ngành IV 
19 0 1 11 

69.6 

5 Khối ngành V 
235 2 17 120 

75.1 

6 Khối ngành VI 
620 3 105 401 

71.6 

7 Khối ngành VII 
128 0 5 63 

66.4 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo 
sát)*100 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1. Khoa Chăn nuôi 

1.1 Nghiên cứu sinh 

1.1.1. Chăn nuôi 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Các học phần bắt buộc 

1.  
 Môi trường 

chăn nuôi 

Biết các yếu tố liên quan đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, đặc điểm 

khu vực chăn nuôi và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, sức khỏe 

vật nuôi. Vận dụng để xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng 

khu vực chăn nuôi, bảo vệ môi trường. 

 3  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu luận 

40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

2.  

 Phân tích số 

liệu thí nghiệm 

và công bố kết 

quả nghiên cứu 

Có kiến thức nâng cao về ý tưởng nghiên cứu, những vấn đề cơ bản 

trong nghiên cứu chăn nuôi, quy trình nghiên cứu khoa học, đề cương 

nghiên cứu, phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên 

cứu chăn nuôi.  

Biết sử dụng các phần mềm máy tính để xử lý kết quả nghiên cứu, biết 

phân tích số liệu, đánh giá kết quả nghiên cứu, viết báo cáo, thuyết trình 

báo cáo khoa học, viết bài báo công bố kết quả nghiên cứu về chăn nuôi. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Hhình thành năng lực tự xây dựng 

toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học từ ý tưởng đến nghiên cứu (xác 

định vấn đề/câu hỏi nghiên cứu, hình thành giả thuyết khoa học, thiết kế 

thí nghiệm, viết đề cương nghiên cứu) và từ nghiên cứu đến công bố 

(trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, viết bài báo khoa học 

và luận văn tiến sĩ); thiết lập được năng lực đánh giá phản biện về các 

đề xuất nghiên cứu và các công bố khoa học về chăn nuôi. 

3  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu luận 

40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

Các học phần tự chọn 

3.  
Những tiến bộ 

gần đây trong 

Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức cập nhật và nâng cao 

về dinh dưỡng động vật (Gia súc nhai lại, Lợn, Gia cầm)                                                  

 

 2  Học kỳ II 
- Điểm tiểu luận, seminar: 

40% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

dinh dưỡng 

động vật 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

4.  

Ứng dụng di 

truyền và chọn 

giống trong 

chăn nuôi 

Cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về các phương 

pháp đánh giá, chọn lọc, nhân giống và tổ chức công tác giống vật nuôi 

trong chăn nuôi. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm kiểm tra, tiểu luận 

40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

5.  

Tập tính vật 

nuôi và ứng 

dụng 

Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản về tập tính 

động vật, đặc biệt là các ứng dụng của tập tính trong chăn nuôi cho 

từng đối tượng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

 2  Học kỳ II 

- Điểm kiểm tra, tiểu luận 

40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

6.  
Chăn nuôi nhiệt 

đới   

Nắm được những đặc trưng của khí hậu nhiệt đới và những tiến bộ 

mới trong nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới đến chăn nuôi 

và các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của khí hậu nhiệt đới, 

khai thác hết tiềm năng thuận lợi của khí hậu nhiệt đới với chăn nuôi 

(chất lượng và số lượng thức ăn, sinh sản, trao đổi nhiệt, dịch bệnh). 

Chiến lược chăn nuôi trong điều kiện nhiệt đới. Biến đổi khí hậu và  

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở vùng nhiệt đới và chăn nuôi trong 

tương lai. 

 2  Học kỳ II 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

7.  

Đa dạng sinh 

học và bảo tổn 

nguồn gien vật 

nuôi  

Cung cấp cho người học các kiến thức về đa dạng sinh học, bảo tồn 

quỹ gen cũng như chiến lược và các quy ước bảo tồn quỹ gen động vật 

ở Việt Nam cũng như thế giới. 

 2  Học kỳ II 
Điểm seminar: 50% 

Bài tập: 50% 

8.  

Công nghệ sinh 

học  ứng dụng  

trong chăn nuôi  

Yêu cầu sinh viên nắm được cơ sở lý luận và phương pháp nghiên 

cứu cơ bản của công nghệ sinh học, những ứng dụng chủ yếu của công 

nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp 

Nắm vững các thao tác và kỹ năng của nuôi cấy mô tế bào thực vật 

và động vật. Thành thạo các thao tác tách chiết DNA và kỹ thuật PCR. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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1.2. Cao học  

1.2.1. Chăn nuôi 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Kiến thức chung 

1.   Triết học 

 Nắm được những nội dung cơ bản của chương trình cũng như của từng 

bài học. Nắm được nội dung cơ bản của triết học cũng như hiểu được tính 

khoa học, tính thực tiễn và tính phương pháp của triết học Mác – Lênin để 

làm cơ sở cho nhận thức và hoạt động. Biết vận dụng các kiến thức triết 

học đã học để xem xét, phân tích những vấn đề thực tiễn và lý luận của đất 

nước nói chung, lĩnh vực hoạt động nói riêng; củng cố tư duy biện chứng 

duy vật góp phần hình thành phong cách của nhà khoa học, nhà quản lí và 

hoạt động chính trị – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong quá 

trình hội nhập quốc tế. 

 3  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

2.  Tiếng Anh 
Hỗ trợ một lượng kiến thức tiếng Anh để người học có thể tham khảo 

tài liệu chuyên môn phục vụ học tập và trao đổi khoa học 
6  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức cơ sở 

3.  
Hóa sinh động 

vật 

Hệ thống và nâng cao những hiểu biết về các vấn  đề chủ chốt  của hóa 

sinh như protein, nucleic acid, enzyme, các quá trình trao đổi chất và năng 

lượng. Với sự phát triển nhanh của chóng của sinh học hiện đại, các lĩnh 

vực kiến thức trên thường xuyên được bổ sung nhiều tư liệu mới. Vì vậy 

cập nhật những kiến thức hóa sinh đã học ở bậc đại học chính là mục tiêu 

chính thông qua lựa chọn nội dung giảng dạy linh hoạt thích ứng với các 

tiến bộ của hóa sinh, từ đó vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, hoạt động 

thực tiễn 

 2  Học kỳ I 

- Chuyên cần: 10% 

- Điểm tiểu luận, 

seminar: 20% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

4.  Sinh lý động vật 

Trang bị cho học viên kiến thức tổng hợp về các chuyên đề sinh lý động 

vật nâng cao: máu, tiêu hóa, sinh sản… 

- Làm cơ sở cho tất cả các môn học chuyên ngành 

- Cơ sở khoa học để ứng dụng nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

 

 2  Học kỳ I 

- Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

5.  
Di truyền động 

vật 

Nắm được các kiến thức về vật chất di truyền, các quy luật di truyền của 

các tính trạng và ứng dụng thực tiễn các kiến thức di truyền. 

Nắm được phương pháp phân tích di truyền, di truyền phân tử. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

6.  
Dinh dưỡng 

động vật 

Mục đích của học phần là (i) nâng cao kiến thức khoa học về dinh 

dưỡng, đặc biệt dinh dưỡng acid amin, các vi chất, năng lượng; mối quan 

hệ tương tác giữa các chất dinh dưỡng(ii) nâng cao kỹ năng phân tích vấn 

đề và kỹ năng tiếp cận với khoa học dinh dưỡng hiện đại của thế giới và 

(iii) ứng dụng kiến thức cho các học phần sau và ứng dụng vào trong SX 

chăn nuôi. 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

7.  

Phương pháp 

luận nghiên cứu 

khoa học 

Nắm vững kiến thức về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp 

nghiên cứu khoa học để thực hiện được một nghiên cứu khoa học; viết và 

công bố kết quả nghiên cứu; góp phần tiếp thu tốt các học phần có liên 

quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong 

nghề nghiệp. 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

8.  

Thống kê sinh 

học và thiết kế 

thí nghiệm 

Học viên nắm vững được các nguyên lý thống kê sinh học trong chăn 

nuôi, các khái niệm về các tham số thống kê, các phương pháp bố trí thí 

nghiệm và phân tích thống kê phù hợp phương pháp bố trí thí nghiệm.  Trên 

cơ sở đó có khả năng ứng dụng kết quả về thống kê mô tả và thống kê phân 

tích cho biện luận các dữ liệu nghiên cứu 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

9.  

Phương pháp 

viết tài liệu 

k.học 

Nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng  về cách viết một tài liệu khoa 

học bao gồm đề cương nghiên cứu, báo cáo koa học, luận văn, luận án và 

bài báo khoa học. 

 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

10.  
Miễn dịch học 

thú y 

Nâng cao kiến thức về cách viết khoa học, viết phân tích và viết hệ thống 

Cải thiện kỹ năng viết đề cương nghiên cứu, viết bài báo khoa học và 

viết luận án nghiên cứu 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

11.  

Công nghệ sinh 

học ứng dụng 

trong chăn nuôi 

Nắm được cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cơ bản của công 

nghệ sinh học, những ứng dụng chủ yếu của công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực nông nghiệp 

Nắm vững các thao tác và kỹ năng của nuôi cấy mô tế bào thực vật và 

động vật. Thành thạo các thao tác tách chiết DNA và kỹ thuật PCR. 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

12.  
Bệnh dinh 

dưỡng 

Cung cấp cho học viên các kiến thức cấp nhật về bênh do thừa, thiếu 

hay rối loạn trao đổi các chất dinh dưỡng, èn luyện kỹ năng chẫn đoán, 

điều trị và đặc biệt là phương pháp nuôi dưỡng để phồng các bệnh dinh 

dưỡng 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức chuyên ngành 

13.  
Thức ăn chăn 

nuôi 

Cung cấp các kiến thức cập nhật, hiện đại  trong nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học thức ăn cho chăn nuôi, đặc biệt là các loại thức ăn mới và phương 

pháp chế biến và sử dụng trong  nuôi dưỡng mới hiện đại. 

3 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

14.  
Môi trường 

chăn nuôi 

Biết các yếu tố liên quan đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, đặc điểm khu 

vực chăn nuôi và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, sức khỏe vật nuôi. 

Vận dụng để xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng khu vực chăn 

nuôi, bảo vệ môi trường. 

 2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

15.  

Hệ thống chăn 

nuôi gia súc 

nhiệt đới 

Nhằm cung cấp cho học viên hiểu thế nào là một hệ thống, hệ thống sản 

xuất nông nghiệp, hệ thống chăn nuôi. Từ đó, học viên có thể biết được các 

thành phần khác nhau trong và ngoài hệ thống, sự vận động và vai trò khác 

nhau của mỗi một thành phần. 

Biết phân tích các thành phần khác nhau của hệ thống chăn nuôi để từ 

đó, bố trí hay tổ chức sản xuất chăn nuôi có hiệu quả tốt nhất, không gây ô 

nhiễm môi trường và phục vụ cuộc sống vật chất và tinh thần của người 

lao động. 

Sử dụng hợp lý tài nguyên nông nghiệp để phát triển chăn nuôi theo 

hướng bền vững. 

 1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

16.  
Công nghệ sinh 

sản vật nuôi 

Trang bị cho học viên kiến thức tổng hợp về sinh sản ở động vật, những 

tiến bộ KHKT hiện nay trong công nghệ sinh sản. 

Làm cơ sở khoa học để ứng dụng tiến bộ KHKT nâng cao hiệu quả sinh 

sản ở động vật. 

 2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

17.  

Bảo quản và 

chế biến các 

sản phẩm chăn 

nuôi 

Trang bị những kiến thức chuyên sâu liên quan đến bảo quản và chế 

biến sản phẩm chăn nuôi; trong đó tập trung nhấn mạnh những kiến thức 

về cơ sở khoa học của những biến đổi của nguyên liệu và chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm của thịt, sữa, trứng, cá. Các nguyên lý và cơ chế 

của các phương pháp bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi  

Rèn luyện được các kỹ năng về nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi 

và phương pháp kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

18.  
Chăn nuôi động 

vật hoang dã 

Nắm được những kiến thức cơ bản về sinh học, sinh thái học của động 

vật hoang dã, các qui luật vận động và giá trị của động vật hoang dã. 

Xác định được các phương pháp, biện pháp kỹ thuật nhằm chăm sóc, 

nuôi dưỡng một số loài động vật hoang dã có hiệu quả 

 2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

19.  
Chăn nuôi dê, 

cừu, thỏ 

Học viên nắm vững các kiến thức về giống, dinh dưỡng, kĩ thuật nuôi 

dưỡng các loại dê, cừu, thỏ. Trên cơ sở đó học viên có kiến thức vững vàng 

về nuôi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật, kinh doanh các sản phẩm có nguồn 

gốc từ dê, cừu và thỏ 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

20.  
Kỹ thuật nuôi cá 

nước ngọt 

Cung cấp cho học viên cao học những kiến thức nâng cao về quản lý 

môi trường thủy vực và kỹ thuật nuôi cá nước ngọt với các phương thức 

nuôi khác nhau. 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

21.  
Cây thức ăn gia 

súc 

Cung cấp cho học viên cao học kiến thức về giống, ký thuật quản lý và 

sử dụng cây thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi, kỹ năng nghiên cứu và phát 

triển cây thức ăn xanh.  

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

22.  
Kỹ thuật nuôi 

ong 

Hệ thống, nâng cao những kiến thức đã học ở bậc đại học và cập nhật 

các tiến bộ kỹ thuật mới về kỹ thuật nuôi dưỡng, khai thác và phòng trừ 

bệnh ong nhằm thích ứng với thực tiễn sản xuất, từ đó vận dụng kiến thức 

mới được cập nhật vào nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn sản 

xuất. 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

23.  
Chăn nuôi trâu 

bò 

Nắm vững và nâng cao kiến thức để có khả năng phát hiện, giải quyết 

những vấn đề thuộc chuyên ngành chăn nuôi trâu bò. 

Thành thạo và nâng cao một số kỹ năng thực hành để giúp họ có khả 

năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật của ngành 

chăn nuôi trâu bò vào thực tiễn sản xuất. 

3 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

24.  
Chăn nuôi gia 

cầm 

Trang bị các kiến thức về cơ sở, các tiến bộ khoa học kỹ thuật về đối 

tượng gia cầm ở mức độ hệ thống và nâng cao phục vụ cho nghiên cứu, 

giảng dạy. 

3 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Nắm chắc phương pháp nghiên cứu, tổ chức triển khai ứng dụng các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất ngành gia cầm. 

25.  Chăn nuôi lợn 

Trang bị chuyên sâu các kiến thức, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 

về đối tượng con lợn ở mức độ nâng cao và có hệ thống để phục vụ cho 

nghiên cứu và giảng dạy.  

Biết vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào thực tế sản xuất một cách 

thành thạo, tổ chức xây dựng trại chăn nuôi một cách có hiệu quả tốt. Phát 

hiện những vấn đề tồn tại của cơ sở sản xuất và đề ra được hướng cải tạo 

có hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các 

tiến bộ kỹ thuật của ngành chăn nuôi lợn vào thực tiễn sản xuất ở nước ta. 

3 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

26.  Giống vật nuôi 

Nắm được lý thuyết chọn lọc và nhân giống vật nuôi 

Nắm được phương pháp xác định các tham số di truyền, giá trị giống, 

chỉ số chọn lọc, ưu thế lai, suy hoá cận huyết, xây dựng các chương trình 

chọn giống và nhân giống ở tại cơ sởNắm được lý thuyết chọn lọc và nhân 

giống vật nuôi 

Nắm được phương pháp xác định các tham số di truyền, giá trị giống, 

chỉ số chọn lọc, ưu thế lai, suy hoá cận huyết, xây dựng các chương trình 

chọn giống và nhân giống ở tại cơ sở 

2 
 Học kỳ 

IV 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 100% 

1.2.2. Thú y 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Kiến thức chung 

1.   Triết học 
 Nắm được những nội dung cơ bản của chương trình cũng như của từng 

bài học. Nắm được nội dung cơ bản của triết học cũng như hiểu được tính 
 3  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

khoa học, tính thực tiễn và tính phương pháp của triết học Mác – Lênin để 

làm cơ sở cho nhận thức và hoạt động. Biết vận dụng các kiến thức triết 

học đã học để xem xét, phân tích những vấn đề thực tiễn và lý luận của đất 

nước nói chung, lĩnh vực hoạt động nói riêng; củng cố tư duy biện chứng 

duy vật góp phần hình thành phong cách của nhà khoa học, nhà quản lí và 

hoạt động chính trị – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong quá 

trình hội nhập quốc tế. 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

2.  Tiếng Anh 
Hỗ trợ một lượng kiến thức tiếng Anh để người học có thể tham khảo 

tài liệu chuyên môn phục vụ học tập và trao đổi khoa học 
6  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức cơ sở 

3.  Sinh lý động vật 

Trang bị cho học viên kiến thức tổng hợp về các chuyên đề sinh lý động 

vật nâng cao: máu, tiêu hóa, sinh sản… 

- Làm cơ sở cho tất cả các môn học chuyên ngành 

- Cơ sở khoa học để ứng dụng nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

 

 3  Học kỳ I 

- Chuyên cần: 10% 

- Điểm tiểu luận, 

seminar: 20% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

4.  Vi sinh vật học 

thú y 

Cung cấp các kiến thức về hoạt động bảo vệ của cơ thể trong việc phòng 

chống lại các tác nhân gây bệnh và cơ chế miễn dịch.  

Cung cấp các kiến thức về vi sinh vật gây bệnh cho động vật, phương 

pháp phân lập, giám định và phương pháp phòng chống các bệnh truyền 

nhiễm cho vật nuôi. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

5.  Miễn dịch học 

Thú y 

Cung cấp các kiến thức về hoạt động bảo vệ của cơ thể trong việc phòng 

chống lại các tác nhân gây bệnh và cơ chế miễn dịch. 
 2  Học kỳ I 

- Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

6.  Bệnh lý học thú 

y 

Hiểu và phân tích được mối quan hệ giữa sức khỏe và bệnh lý vật nuôi. 

Phân tích một số hiện tượng bệnh lý ở vật nuôi như hiện tượng viêm, rối 

loạn bệnh lý miễn dịch, rối loạn bệnh lý tế bào…để có biện pháp can thiệp 

hiệu quả 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

7.  Thú y cộng 

đồng 

Cung cấp cho học viên các kiến thức về bệnh truyền lây trong môi 

trường cộng đồng xã hội, cách tiếp cận người dân chăn nuôi để giúp họ 

hiểu biết về sức khỏe vật nuôi từ đó tự phòng bệnh 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

8.  Bệnh dinh 

dưỡng 

Cung cấp cho học viên các kiến thức cấp nhật về bênh do thừa, thiếu 

hay rối loạn trao đổi các chất dinh dưỡng, èn luyện kỹ năng chẫn đoán, 

điều trị và đặc biệt là phương pháp nuôi dưỡng để phồng các bệnh dinh 

dưỡng 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

9.  Virut học thú y 

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có khả năng sáng tạo và vận dụng 

những kiến thức về virus học thú y vào thực tiễn sản xuất để giải quyết 

những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. 

Nhằm cung cấp và nâng cao nhận thức cho học viên những thành tựu 

mới, những kiến thức cập nhật và tiên tiến về lý luận cũng như về thực 

hành nghiên cứu trong lĩnh vực virus học thú y. 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra, thảo 

luận, seminar: 30% 

Thi hết môn bằng hình 

thức vấn đáp: 70 % 

10.  Dược lý học thú 

y 

Môn học nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức về thuốc thú y, đặc biệt 

là giải thích các cơ chế tác dụng của thuốc. Giới thiệu một số phương pháp 

hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc thú y  

Phân tích các cơ chế tác động, vận chuyển của thuốc 

Phân tích các yếu tố liên quan đến tác động của thuốc. Ứng dụng các 

loại thuốc trong thú y. 

Thảo luận, trình bày chuyên đề 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

11.  
Phương pháp 

luận nghiên cứu 

khoa học 

Nắm vững kiến thức về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp 

nghiên cứu khoa học để thực hiện được một nghiên cứu khoa học; viết và 

công bố kết quả nghiên cứu; góp phần tiếp thu tốt các học phần có liên 

quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong 

nghề nghiệp. 

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

12.  Dinh dưỡng 

động vật 

Nâng cao kiến thức khoa học về dinh dưỡng, đặc biệt dinh dưỡng acid 

amin, các vi chất, năng lượng; mối quan hệ tương tác giữa các chất dinh 

dưỡng 

Nâng cao kỹ năng phân tích vấn đề và kỹ năng tiếp cận với khoa học 

dinh dưỡng hiện đại của thế giới và ứng dụng kiến thức cho các học phần 

sau và ứng dụng vào trong SX chăn nuôi. 

 

2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

13.  Di truyền động 

vật 

Nắm được các kiến thức về vật chất di truyền, các quy luật di truyền của 

các tính trạng và ứng dụng thực tiễn các kiến thức di truyền. 

Nắm được phương pháp phân tích di truyền, di truyền phân tử. 

2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức ngành 

14.  Bệnh sinh sản 

gia súc 

Để cho học viên cao học có được một kiến thức sâu, rộng về bệnh nội – 

ngoại khoa gia súc, góp phần hoàn thiện kiến thức chuyên môn cho các 

học viên cao học chuyên ngành Thú y. 

 3 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

15.  Bệnh nội khoa 

gia súc 

Để cho học viên cao học có được một kiến thức sâu, rộng về bệnh nội – 

ngoại khoa gia súc, góp phần hoàn thiện kiến thức chuyên môn cho các 

học viên cao học chuyên ngành Thú y.  

 2 
 Học kỳ 

II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

16.  
Bệnh truyền lây 

giữa động vật 

và người 

Học viên nắm được một số khái niệm về Zoonosis . 

Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh ký sinh trùng truyền lây từ động vật 

sang người. 

 Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh truyền nhiễm lây truyền giữa động vật 

và  người.- Giải pháp phòng bệnh. 

Chẩn đoán và phân tích cơ chế gây bệnh. 

Xác định nguyên nhân và các biện pháp can thiệp hợp lý. 

Thảo luận, trình bày chuyên đề 

3 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

17.  Bệnh ký sinh 

trùng thú y 

Học viên nắm được một số khái niệm về ký sinh trùng, bệnh ký sinh 

trùng và một số bệnh quan trọng ở Gia súc nhai lại, lợn và gia cầmvà biện 

pháp phòng trị hiệu quả. 

Chẩn đoán và phân tích cơ chế gây bệnh; Xác định nguyên nhân và các 

biện pháp can thiệp hợp lý. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

18.  Bệnh truyền 

nhiễm động vật 

Những bệnh mới, những kiến thức nâng cao chưa có trong chương trình 

đại học. Đặc biệt chú trọng những bệnh lây lan trên nhiều loài vật nuôi và 

ở người. 

Phân tích chẩn đoán được một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường 

gặp ở động vật và người dựa vào triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý; Phân tích, 

xác định nguyên nhân gây ra một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động 

vật; Đề xuất hướng phòng và trị bệnh truyền nhiễm có hiệu quả. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

19.  Dịch tễ học thú 

y 

Cung cấp những kiến thức, những lý luận khoa học về dịch tễ học hiện 

đại, hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu, phân tích dịch tễ học, các 

phương pháp đo lường, các kỹ thuật thu thập, phân tích các dữ liệu dịch tễ 

một cách cơ bản, có hệ thống và chính xác, đồng thời đề xuất các biện pháp 

can thiệp hữu hiệu nhất để phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn và 

thanh toán dịch bệnh  

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

20.  Chuyên đề bệnh 

chó mèo 

Trang bị cho học viên các lý luận cơ bản về các bệnh thường gặp ở chó, 

mèo. Phương pháp chẩn đoán và có các biện pháp can thiệp hợp lý. 

Phân tích các hiện tượng bệnh lý, giải thích cơ chế sinh bệnh. 

Phân tích các yếu tố liên quan đến hiện tượng bệnh lý, phán đoán diễn 

biến và hậu quả của bệnh. 

Thảo luận, trình bày chuyên đề 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

21.  Bệnh của động 

vật thủy sản 

Nắm được các khái niệm cơ bản về bệnh học thủy sản; 

Phân biệt được bệnh truyền nhiễm, bệnh kí sinh trùng và bệnh do các 

yếu tố vô sinh; Hiểu được tác nhân gây bệnh, đặc điểm, nguồn gốc và con 

đường lan truyền đặc thù của từng loại bệnh; 

Nắm bắt được dấu hiệu chẩn đoán, tác nhân và phương pháp phòng trị 

có hiệu quả một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở thủy sản nuôi  

Phân tích chẩn đoán được một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở thủy 

sản nuôi dựa vào triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý; 

Phân tích, xác định nguyên nhân gây một số bệnh nguy hiểm thường 

gặp ở thủy sản nuôi; Đề xuất hướng phòng và trị bệnh ở thủy sản nuôi hiệu 

quả. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

22.  Bệnh của động 

vật hoang dã 

Kết thúc môn học, học viên có thể áp dụng được các kiến thức cơ bản 

của thú y vào phòng trị bệnh động vật hoang dã 
2 

 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

23.  Chuyên đề bệnh 

gia súc nhai lại 

Học viên nắm được nguyên lý và các tác nhân gây bệnh trên gia súc nhai 

lại. 

Chẩn đoán và phân tích cơ chế gây bệnh; Xác định nguyên nhân và các 

biện pháp can thiệp hợp lý. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

24.  Vệ sinh Thú y 

Biết vai trò, đặc điểm của tiểu khí hậu chuồng nuôi đối với khả năng 

sinh trưởng, sức khỏe và khả năng sản xuất của vật nuôi. Từ đó, vận dụng 

các biện pháp vệ sinh thú y nhằm tạo ra tiểu khí hậu tốt, góp phần bảo vệ 

sức khỏe vật nuôi, năng cao hiệu quả sản xuất. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

25.  
Thống kê sinh 

học và thiết kế 

thí nghiệm 

Học viên nắm vững được các nguyên lý thống kê sinh học trong Thú y, 

các khái niệm về các tham số thống kê, các phương pháp bố trí thí nghiệm 

và phân tích thống kê phù hợp phương pháp bố trí thí nghiệm.  Trên cơ sở 

đó có khả năng ứng dụng kết quả về thống kê mô tả và thống kê phân tích 

cho biện luận các dữ liệu nghiên cứu 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

26.  Ngoại khoa thú 

y 

Nâng cao kiến thức về Ngoại khoa thú y cho học viên cao học, đáp ứng 

được yêu cầu công việc chuyên môn mà họ đảm nhận. 
2 

 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

27.  
Hệ thống chăn 

nuôi gia súc 

nhiệt đới 

- Cung cấp cho học viên hiểu thế nào là một hệ thống, hệ thống sản xuất 

nông nghiệp, hệ thống chăn nuôi. Từ đó, học viên có thể biết được các 

thành phần khác nhau trong và ngoài hệ thống, sự vận động và vai trò khác 

nhau của mỗi một thành phần. 

- Phân tích các thành phần khác nhau của hệ thống chăn nuôi để từ đó, 

bố trí hay tổ chức sản xuất chăn nuôi có hiệu quả tốt nhất, không gây ô 

nhiễm môi trường và phục vụ cuộc sống vật chất và tinh thần của người 

lao động. 

- Sử dụng hợp lý tài nguyên nông nghiệp để phát triển chăn nuôi theo 

hướng bền vững. 

- Hiểu được các thành phần, bản chất và khả năng hoạt động của chúng 

trong một điều kiện sinh thái tự nhiên nhất định nào đó 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Có khả năng tự thiết kế các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện 

tự nhiên, kinh tế xã hội của người lao động và tổ chức sản xuất chăn nuôi 

có hiệu quả, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

dân 

- Có khả năng phân tích tình hình và đề ra các chiến lược phát triển chăn 

nuôi theo mô hình nhỏ nông hộ hay chăn nuôi tập trung công nghiệp. 

- Biết xử lý các tình huống và cân bằng các yếu tố đầu vào/đầu ra để tổ 

chức chăn nuôi có hiệu quả. 

28.  Kỹ thuật nuôi 

ong 

Hệ thống, nâng cao những kiến thức đã học ở bậc đại học và cập nhật 

các tiến bộ kỹ thuật mới về kỹ thuật nuôi dưỡng, khai thác và phòng trừ 

bệnh ong nhằm thích ứng với thực tiễn sản xuất, từ đó vận dụng kiến thức 

mới được cập nhật vào nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn sản 

xuất. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

29.  
Luận văn tốt 

nghiệp 
 10 

 Học kỳ 

IV 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 100% 

1.3. Đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

1. Chăn nuôi 

1  Sinh học đại cương 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hoạt 

động sống trong cơ thể sinh vật; cấu trúc, chức năng của tế bào, các 

mô, các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể Động – Thực vật để 

thấy được vai trò của các hoạt động sống đối với sự tồn tại, phát triển 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

của cơ thể sinh vật và làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức của các 

học phần chuyên sâu về Tế bào, Động vật, Thực vật, Vi sinh vật. 

MT2. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở 

vật chất và cơ chế của Di truyền – Biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ 

tế bào; các loại biến dị và các qui luật di truyền để thấy được vai trò 

của Di truyền – Biến dị đối với tiến hóa và chọn giống; là cơ sở để 

lĩnh hội các kiến thức của học phần Di truyền học, Sinh học phân tử, 

Giải bài tập sinh học, Chọn giống Động - Thực vật, Công nghệ sinh 

học, Di truyền y học. 

MT3. Trang bị cho người học các kiến thức khái quát về các nhân 

tố sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật và diễn thế sinh thái 

để thấy được vai trò của các nhân tố sinh thái đối với đa dạng sinh 

học và cân bằng sinh thái; là cơ sở cho việc lĩnh hội các kiến thức các 

kiến thức của Sinh thái học và Khoa học môi trường. 

MT4. Rèn luyện cho người học các kỹ năng làm việc trong phòng 

thí nghiệm sinh học: nguyên tắc giữ vệ sinh – an toàn trong phòng thí 

nghiệm; nguyên tắc về cách sử dụng, bảo quản các dụng cụ, trang 

thiết, hóa chất trong phòng thí nghiệm sinh học; kỹ thuật thực hiện 

một số thí nghiệm, bài thực hành nhằm củng cố các kiến thức lý 

thuyết của học phần.  

2  Tiếng Anh 1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên 

thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính 

cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà.  

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, 

trạng từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu 

trúc there is / there are và there was / there were, mạo từ a và an, 

định lượng từ, thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

khó, âm đuôi _ed của động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn 

trọng âm từ và nhấn trọng âm trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn 

hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các 

giao dịch được diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ 

năng nói tương tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng 

đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và 

các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

3  Hóa phân tích 

MT1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về cách lẫy mẫu, các 

phương pháp định tính các ion và các chất trong mẫu phân tích. 

 MT2. Cung cấp những kiến thức cơ bản về cách lấy mẫu và các 

phương pháp định lượng các chất trong mẫu phân tích. 

 MT3. Cung cấp kiến thức cơ bản để tiến hành một quy trình 

phân tích. 

 MT4. Hình thành các kỹ năng thực hành và sử dụng các máy cơ 

bản trong hóa phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo. 

 MT5. Hình thành sự say mê học tập, nghiên cứu hóa học. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4  Hóa đại cương 

MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm 

sáng tỏ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên 

các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa 

học, các tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ. 

MT2. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí 

thuyết để giải quyết các bài toán hóa học và tiến hành các thí nghiệm 

hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực tiễn liên quan 

đến môn học. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa 

học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc nhóm; có tinh thần 

trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập trung trong học tập 

 

5  
Tiếp cận nghề Chăn 

nuôi Thú y 

MT1: Biết được sơ bộ cơ cấu tổ chức và quy trình sản xuất, quản 

lý của cơ sở. Có các kiến thức về hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lực 

của Bác sỹ Thú y và chuẩn đầu ra của ngành Thú y. 

MT2: Biết cách giao tiếp và làm báo cáo sơ bộ. 

MT3: Có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ thái độ 

nghề nghiệp tốt và thực hiện phúc lợi động vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

6  

ThỂ dục cơ bản và 

điền kinh 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng 

các bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 

 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7  Tiếng Việt thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những 

vấn đề về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, 

người học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động 

giao tiếp một cách có hiệu quả. 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề 

tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng 

từ và chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học 

và Việt ngữ học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng 

sử dụng tiếng Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho 

người học.  

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

8  Tâm lí học đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm 

lí người, sự hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, 

vai trò của các quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành 

nhân cách con người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và 

cách khắc phục những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách 

con người trong học tập, trong lao động sau khi tốt nghiệp. 

   

9  Động vật học 

MT1: Nắm một cách cơ bản và hệ thống các đặc điểm chung, hình 

dạng, cấu tạo, hoạt động sống, vị trí phân loại của các nhóm động vật 

hiện nay.  

MT2: Biết so sánh, phân tích, tổng hợp từ các dẫn liệu có liên quan 

đến động vật  

MT3: Có khả năng liên hệ với thực tiễn đời sống vật nuôi và con 

người, đặc biệt có khả năng vận dụng vào lĩnh vực chăn nuôi và bảo 

tồn động vật.  

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

10  Tiếng Anh 2 

MT 1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì 

nghỉ, ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, 

sức khỏe và trải nghiệm. 

MT 2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện 

tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, 

tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT 3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh. 

MT 4. bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết 

và thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ 

năng đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản 

sinh. 

11  

Mô phôi MT1: Sinh viên nắm được cấu tạo vi thể, hình thái bình thường, 

cách sắp xếp các loại, bộ máy trong cơ thể gia súc và gia cầm. Nắm 

được mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo và chức năng mà nó đảm 

nhiệm. Hiểu những ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tổ 

chức và phôi thai. 

MT2: Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học và quan sát được 

các tổ chức, bộ phận trong cơ thể động vật ở trạng thái bình thường. 

Có khả năng suy luận, tổng hợp các kiến thức đã học để giải thích sự 

liên quan chặt chẽ giữa cấu tạo và chức năng trong từng loại mô và 

cơ quan. 

MT3: Kỹ năng hoạt động nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc 

có hiệu quả. 

MT4: Có thái độ học tập đúng đắn, chuyên cần, chăm chỉ trong 

học tập 

2 

Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

12  
Sinh học phân tử trong 

CNTY 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự hình 

thành của sinh học phân tử, các đại phân tư sinh học và các liên kết 

hoá học yếu trong hệ thống sống; Bộ gen (Genome); Tính ổn định và 

những biến động của DNA; Phiên mã; Dch mã; Điều hoà biểu hiện 

của gen;  

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật PCR được 

thao tác trên phân tử DNA/ RNA - ứng dụng của sinh học phân tử 

trong lĩnh vực chăn nuôi thú y; 

MT3: Rèn luyện  cho sinh viên kỹ năng  làm việc nhóm, làm việc 

độc lập, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 

13  

Phương pháp NC KH M1: Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản và các phương pháp 

nghiên cứu trong khoa học chăn nuôi, thú y. 

M2: Sinh viên hiểu được các bước tiến hành một công trình nghiên 

cứu khoa học và cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. 

M3: Sinh viên thiết kế được đề cương cho một đề tài nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực nghiên cứu chăn nuôi, thú y. 

M4: Sinh viên trình bày được kết quả nghiên cứu của mình một 

cách khoa học 

M5: Sinh viên biểu lộ hứng thú, sẵn sàng tham gia thực hiện hoạt 

động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  Tin học đại cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành 

phần cơ bản của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực 

hiện bài báo cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu 

cầu trong học tập và cuộc sống. 

MT4. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ 

năng giao tiếp, thảo luận và làm việc nhóm. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

15  Cờ vua 1 
MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

16  Bóng chuyền cơ bản 
MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền 

bóng, Đệm bóng, phát bóng). 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17  Bơi lội cơ bản  MT1. Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

18  Cầu lông cơ bản 
MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện 

và thi đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  Bóng bàn cơ bản 
MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 

 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

20  Triết học Mác - Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề 

cơ bản của triết học, triết học Mác - Lênin và thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học. 

MT2. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản một số khái 

niệm, phạm trù, qui luật, nội dung cơ bản của Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.  

MT3. Góp phần giúp người học từng bước xác lập thế giới quan 

khoa học, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, để từ đó 

vận dung kiến thức triết học để giải quyết những vấn đề của nhận thức 

và hoạt động thực tiễn.  

MT4. Bồi dưỡng cho người học có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh 

chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, có lý tưởng 

cách mạng, tạo sự nhất trí và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

Đảng đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. 

21  Khởi nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi 

nghiệp, hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ 

cụ thể hoá ý tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về 

cách thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức 

và thực hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

22  Cờ vua 2 
MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 

nước chiếu hết. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

23  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác 

chính xác.    

 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

24  Teakwondo cơ bản MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

25  Bóng rổ cơ bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần 

bóng rổ. 

 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

26  Bóng đá cơ bản 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong 

tập luyện và thi đấu. 

 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

27  Cờ vua 3 
MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28  Tiếng Anh 3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối 

quan hệ, công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại 

ngữ, du lịch, sức khỏe và các loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, 

cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện 

tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; 

cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn từ, nhấn câu, ngữ 

điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không chắc 

chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm   

 MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng 

Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, 

kỹ năng đọc lấy thông tin và lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết 

tương tác. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

29  

Đường lối quốc 

phòng và an ninh của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân  

3 Học kỳ 3 

Điểm chuyên cần: 

Trọng số 20% 

Số lần kiểm tra: 01; 

Điểm kiểm tra: 

Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

học phần: Trọng số 

60% 

30  

KỸ THUẬT CHIẾN 

ĐẤU BỘ BINH VÀ 

CHIẾN THUẬT 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK; Thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; 

kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn 

thường dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 

1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến 

đấu, Hiểu được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu 

của từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm 

nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).   

2 Học kỳ 3 

Điểm chuyên 

cần: Trọng số 20% 

- Số lần kiểm 

tra: 01; Điểm kiểm 

tra: Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 

học phần: Trọng số 

60% 

31  QUÂN SỰ CHUNG 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học 

tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, 

cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ 

đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, 

tránh khi địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng 

thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

3 Học kỳ 3 

Điểm chuyên cần: 

Trọng số 20% 

Số lần kiểm tra: 01; 

Điểm kiểm tra: 

Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 

học phần: Trọng số 

60% 

32  
Công tác quốc phòng 

an ninh 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác 

quốc phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng 

vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng 

Việt Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 3 

Điểm chuyên cần: 

Trọng số 20% 

Số lần kiểm tra: 01; 

Điểm kiểm tra: 

Trọng số 20% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2: SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà 

nước trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi 

kết thúc HP2 đạt kết quả cao. 

MT3: Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp 

phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững 

mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 

học phần: Trọng số 

60% 

33  Tiếng Anh 4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua 

sắm, môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố 

lớn, công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ 

mục đích, nguyên nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so 

sánh, câu điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn 

thành và thì quá khứ hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần 

thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn 

thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin 

tổng quát; nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi 

và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện 

về đề tài quen thuộc; có thể hiểu được ý chính trong các bản tin, nội 

dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, 

học tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm 

cụ thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ 

đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về 

các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn 

bản hàng ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển 

báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú 

nhằm cung cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề 

liên quan để hỏi hoặc truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, 

xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận 

đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân.  

34  
Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của Kinh 

tế chính trị Mác Lênin: kinh tế hàng hóa, thị trường, những tri thức 

kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

MT2: Cung cấp cho người học những tri thức lý luận về những vấn 

đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

MT3: Góp phần giúp người học hình thành kỹ năng vận dụng kiến 

thức để điều chỉnh hành vi kinh tế phù hợp với yêu cầu khách quan. 

MT4: Bồi dưỡng cho người học lý tưởng cách mạng, tạo sự nhất 

trí và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

35  Miễn dịch học thú y 

MT1: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến: 

Khái niệm và phân loại miễn dịch; vai trò của miễn dịch tự nhiên; đặc 

tính và phân loại kháng nguyên, kháng nguyên phù hợp tổ chức; các 

cơ quan và các tế bào có thẩm quyền miễn dịch; cấu trúc và chức năng 

và các phân lớp của kháng thể dịch thể đặc hiệu. 

MT2: Học phần cũng cung cấp các kiến thức về: Nguyên lý kết 

hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, các phản ứng huyết 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

thanh học và các kỹ thuật miễn dịch hiện đại ứng dụng trong chẩn 

đoán bệnh; miễn dịch và nhiễm khuẩn, đáp ứng miễn dịch và cơ chế 

điều hoà đáp ứng miễn dịch; bệnh tự miễn, các phản ứng quá mẫn, sự 

suy giảm miễn dịch và hiện tượng thải ghép. 

MT3: Nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử và cách giải quyết 

các vấn đề liên quan đến miễn dịch của sinh viên khi tiếp xúc thực tế 

với người chăn nuôi, nhà nghiên cứu khác. 

MT4: Có tinh thần tự học, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu. Có ý thức 

trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực tế xản xuất 

36  

Sinh hoá động vật MT1: Cung cấp cho sinh viên kiến thức ở mức độ cơ chế phân tử 

của các quá trình sống, cấu tạo hóa học và tính chất của các sinh chất. 

MT2: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cùng các con đường 

chuyển hóa các chất trong cơ thể sống 

MT3:  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về mối liên quan giữa các 

quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sống. 

MT4: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các bệnh liên quan tới 

các quá trình trao đổi chất trong cơ thể 

MT5: Cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan giữa môn sinh 

hóa và các môn học cơ sở khác cũng như các môn chuyên ngành liên 

quan như: dinh dưỡng, thức ăn gia súc, dược và độc chất,.. 

3 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

37  

Dinh dưỡng động vật MT1. Cung cấp kiến thức đặc điểm dinh dưỡng cua các chất dinh 

dưỡng cơ bản của động vật  (protein, lipit, glucit, vitamin và các chất 

khoáng) vai trò và các con đường trao đổi chất của chúng trong cơ 

thể các lòi động vật khác nhau; 

2 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2. Sự phân bố các chất dinh dưỡng trong hệ thống thức ăn chăn 

nuôi và khả năng sử dụng các chất dinh dưỡng trong thức ăn của động 

vật (tỷ lệ tiêu hóa, tích lũy các chất dinh dưỡng); 

MT3.Nhu cầu dinh dưỡng cua các loại vật nuôi khác nhau và 

phương pháp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cua từng loại vật nuôi; 

MT4. Rèn luyện kỹ năng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 

dinh dưỡng: đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn, xác định nhu cầu 

dinh dưỡng của các loại hình vật nuôi và cách đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng của chúng; 

MT5. Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, làm việc nhóm trong học 

tập lý thuyết và thực hanh 

38  

Giải phẫu động vật M1- Cung cấp người học về lịch sử phát triển của giải phẫu học từ 

thời kỳ đầu cho đến hiện nay và biết phương pháp nghiên cứu về giải 

phẫu học; 

M2- Người học biết về vị trí, cấu tạo chi tiết của bộ xương và hệ 

cơ trên cơ thể của các loại gia súc, gia cầm; 

M3- Cung cấp người học hiểu được sự giống nhau và khác nhau 

của từng hệ thống cơ quan về vị trí, hình dáng, cấu tạo, động mạch, 

tĩnh mạch, thần kinh giữa các loài gia súc với loài gia cầm; 

M4- Biết được sự khác nhau giữa các vùng trong cơ thể gia súc, 

gia cầm chứa các cơ quan, bộ phận  ở trạng thái bình thường; 

M5- Hiểu được trình tự mổ xẻ một cơ thể gia súc, gia cầm. 

 

Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

39  

Sinh lý động vật MT1. Nắm vững được các đặc điểm cấu tạo, chức năng sinh lý và 

cơ chế hoạt động của hệ các cơ quan chức năng và hệ thống điều hòa 

hoạt động thần kinh – thể dịch.  

3 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2. Giải thích chức năng, cơ chế hoạt động và các yếu tố điều 

hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể động vật (nói chung) và 

vật nuôi (nói riêng). 

MT3. Phân tích mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và giữa cơ 

thể với điều kiện sống (môi trường, chăm sóc, nuôi dưỡng, bệnh 

lý…). 

MT4. Cung cấp một số ứng dụng thực tế giúp nâng cao năng suất 

sản xuất của vật nuôi thú y dựa trên đặc điểm sinh lý vật nuôi. 

MT5. Thực hành chia nhóm để thực hiện một số bài về chức năng 

sinh lý làm kiến thức nền tảng cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật 

nuôi. 

40  

Di truyền học động 

vật 

MT1: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về di truyền 

học như tính toán được các quy luật di truyền Mendel, di truyền phân 

tử, tần số gen cũng như các mối quan hệ di truyền của các cá thể. 

MT2: Kỹ năng ứng dụng các kiến thức cơ bản về di truyền để tiếp 

thu các học phần khác có liên quan như chọn giống động vật. 

MT3: Kỹ năng hoạt động nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc 

có hiệu quả. 

MT4: Có thái độ học tập đúng đắn là tiếp nhận kiến thức càng 

nhiều càng tốt và sử dụng kiến thức của mình để phục vụ cho sự phát 

triển của ngành, của lĩnh vực mình theo học giúp ích cho xã hội. 

2 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

41  

Kỹ năng mềm M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng 

mềm thiết yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực 

hiện công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của 

tổ quốc và xã hội 

2 

Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

42  

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

MT1. Sinh viên có kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai 

đoạn phát triển; đối tượng phương pháp và ý nghĩa học tập, nghiên 

cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ 

nghĩa Mác-Lênin. 

MT2. Cung cấp cho người học các vấn đề chính trị - xã hội có tính 

quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

MT3. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản để nhận thức 

được các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43  

Sinh lý bệnh thú y MT1: Sinh viên nắm được khái niệm thế nào là bệnh, nguyên nhân 

gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, đồng thời nắm được một số phản ứng 

bệnh lý, rối loạn cơ quan như viêm, sốt, rối loạn các hệ cơ quan tuần 

hoàn, tiêu hóa, chuyển hóa, tiết niệu… 

MT2: Sinh viên có kiến thức về khả năng bảo vệ và những phàn 

ứng của cơ thể trước những tác nhân gây bệnh. Mối quan hệ giữa 

nguyên nhân gây bệnh và hoạt động của các cơ quan. 

MT3: Sinh viên sẽ có kỹ năng vận dụng các kiến thức về bệnh lý 

để nghiên cứu các học phần chuyên ngành và khi phân tích các trường 

hợp bệnh lý trong thực tế. 

MT4: Sinh viên sẽ có kỹ năng kết hợp với các kiến thức học phần 

khác để có thể chẩn đoán, suy đoán tiến triển của bệnh ở vật nuôi 

MT5: Sinh viên sẽ có thái độ chuẩn mực về kiến thức ngành đặc 

biệt là những kiến thức cơ bản về hiện tượng bệnh lý và các rối loạn 

hoạt động ở vật nuôi. Từ đó có nhận thức đúng về các trường hợp 

bệnh lý trong thú y. 

2 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

44  

Chọn lọc và nhân 

giống vật nuôi 

MT1. Cung cấp kiến thức về giống vật nuôi, sự hình thành, phân 

loại giống vật nuôi, sự thích nghi của giống vật nuôi. 

MT2. Cung cấp kiến thức về hệ phổ và quan hệ di truyền cá thể, 

các tham số di truyền ứng dụng trong chọn lọc và nhân giống vật nuôi 

MT3. Cung cấp kiến thức về gía trị giống, các phương pháp ước 

tính giá trị giống, các phương pháp chọn lọc vật nuôi làm giống 

MT4. Cung cấp kiến thức về nhân giống vật nuôi (nhân giống 

thuần chủng và các phương pháp lai tạo giống) 

MT5. Cung cấp kiến thức về hệ thống quản lý, nhân giống vật nuôi 

ở Việt Nam. 

MT6. Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, làm việc nhóm trong học 

tập lý thuyết và thực hành. 

2 

Học kỳ 4 

Điểm đánh giá phần 

thực hành: 70% 

Điểm chuyên cần: 

30% 

45  

Thức ăn và cây thức 

ăn chăn nuôi 

M1: Trang bị kiến thức cơ bản về thức ăn chăn nuôi: các hệ thống 

phân loại, đặc điểm dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến và một số công 

nghệ sản xuất, sử dụng tức ăn chăn nuôi. 

M2: Cung cấp kiến thức cơ bản về sản xuất thức ăn thô xanh cho 

động vật nhai lại: đặc điểm  sinh trưởng, thích nghi, kỹ thuật chọn 

giống, thiết lập và quản lý đồng cỏ. 

M3: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thức 

ăn và đồng cỏ, kỹ năng chế biến bảo quản thức ăn.  

M4; Kỹ năng lập kế hoạch thức ăn cho một hệ thống sản xuất kinh 

doanh thức ăn, trang trại chăn nuôi 

M5: Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, tự quản lý, làm việc nhóm 

trong học tập, thực tập tại phòng thí nghiệm 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

46  

Vi sinh vật chăn nuôi M1: Biết được nguồn gốc, sự phân bố và tác dụng của vi sinh vật 

đối với cơ thể động vật cũng như các sản phẩm chăn nuôi  từ đó đề ra 

biện pháp nuôi dưỡng , bảo quản các sản phẩm chăn nuôi thích hợp. 

M2; Ứng dụng qui luật sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

vào việc chế biến, bảo quản  thức ăn và phòng trị bệnh cho gia súc 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

47  

Thiết kế thí nghiệm MT1: Sinh viên nắm được khái niệm về một số tham số thống kê 

mô tả, các phương pháp trình bày số liệu nghiên cứu; 

MT2: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các mô hình phân 

tích thống kê cho từng loại thí nghiệm khác nhau; 

MT3: Sinh viên nắm được các khái niệm về tương quan và hồi quy 

MT4: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế một thí 

nghiệm từ bước xây dựng ý tưởng, lập đề cương nghiên cứu, thu thập 

số liệu, phân tích số liệu và kết luận. 

MT5: Sinh viên ứng dụng phần mềm thống kê trong xử lý dữ liệu 

nghiên cứu khoa học. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  

Thụ tinh nhân tạo - Giúp nắm bắt được các kiến thức cơ bản của công tác gieo tinh 

nhân tạo 

- Trạng bị những kiến thức và kỹ thuật cơ bản của phẩm chất tinh 

dịch 

- Biết cách tính toán phân liều tinh dịch, pha chế và bảo tồn tinh 

dịch 

- Sinh viên có thể kiểm tra được các chỉ tiêu cơ bản của phẩm chất 

tinh dịch 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  
Tập tính và quyền lợi 

động vật 

MT1: Học phần cung cấp kiến thức về cơ chế sinh học của tập tính, 

chức năng của tập tính. Giải thích các cơ chế tập tính trên cơ sở sinh 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

lý và di truyền.  Ảnh hưởng của di truyền đến tập tính của động vật. 

Tìm hiểu các biểu hiện của tập tính ở các loại vật nuôi.  

MT2: Học phần cung cấp các phương pháp nghiên cứu tập tính vật 

nuôi và ứng dụng tập tính vào thực tiễn chăn nuôi.  

MT3: Học phần cũng cung cấp các kiến thức về animal welfare, 

ảnh hưởng của welfare đến năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi 

và sức khỏe con người, biện pháp cải thiện welfare trong chăn nuôi.  

MT4: Có tinh thần tự học, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu. Có ý thức 

trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp trọng thực tế xản xuất. 

50  

Độc chất học thú y MT1: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các nhóm chất độc, 

tác động của chúng lên cơ thể động vật, phương thức xâm nhập vào 

cơ thể, cơ chế tác động của các nhóm chất độc và khả năng gây độc 

của từng loại chất độc đối với từng loại vật nuôi. 

MT2: Sinh viên biết cách xử lý tình huống ngộ độc, sơ cứu kịp thời 

và an toàn. Biết viết báo cáo giám định độc chất và xử lý tình huống 

ngộ độc. 

MT3: Sinh viên sẽ có thái độ chuẩn mực về kiến thức ngành đặc 

biệt là những kiến thức cơ bản về chất độc và trường hợp ngộ độc 

trong thực tế chăn nuôi và các biện pháp bảo vệ. 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

51  Tư tưởng HCM   

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái 

niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, 

đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính 

trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, 

giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

52  

Chăn nuôi Trâu bò Các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của chăn nuôi trâu, bò và 

ý nghĩa sinh thái 

Các nguyên lý về chọn tạo và nhân giống trâu bò 

Các nguyên lý tiêu hóa gia súc nhai lại và thức ăn sử dụng 

Kiến thức và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trâu bò các loại 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  

Chăn nuôi Lợn Lợn là loài vật đã gắn bó lâu đời với người chăn nuôi, thịt của 

chúng dễ chế biến và chiếm tỷ trọng cao trong bữa ăn hàng ngày của 

người Việt Nam. Vì vậy học phần này sẽ trang  bị cho học viên các 

kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng các loại lợn nhằm nâng 

cao được hiệu quả chăn nuôi. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  

Chăn nuôi Gia cầm MT1: Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh 

lý ngoại hình, giải phẫu gia cầm, công tác giống gia cầm, lai tạo và 

chọn lọc gia cầm. 

MT2:  Cung cấp các kiến thức về sức sản xuất trứng, thịt, các yếu 

tố ảnh hưởng làm nền tảng cho phần kỹ thuật chăn nuôi các các loại 

gia cầm, vai trò các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của từng 

loại gia cầm ở từng giai đoạn nuôi, các loại thức ăn và phối hợp khẩu 

phần ăn cho gia cầm 

MT3: Cung cấp các kiến thức về kỹ thuật ấp trứng nhân tạo, kỹ 

thuật chăn nuôi các loại gia cầm thịt và sinh sản, qui trình phòng và 

điều trị một số bệnh thường gặp và áp dụng vào thực tế chăn nuôi gia 

cầm hiện nay. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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55  Quản lý trại chăn nuôi 

M1- Cung cấp người học về lịch sử phát triển của chuồng trại chăn 

nuôi và tầm quan trọng của tiểu khí hậu chuồng nuôi; 

M2- Người học biết những thông tin cần có về chọn đất để lập trại 

chăn nuôi; 

M3- Cung cấp người học biết cách thiết kế, xây dựng và quản lý 

một trại chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  

Thực tập rèn nghề CN 

thú y 

MT1: Cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế tại các cơ sở chăn 

nuôi 

MT2: Cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành  

MT3: Cung cấp cho sinh viên hiểu biết về mối liên hệ giữa lý 

thuyết và thực tiễn  

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  

Ngoại khoa Thú y 1 MT1: Cung cấp cho người học kiến thức về công dụng, nguyên 

tắc, cách sử dụng cụ và phương pháp kết nối mô bào, băng bó. 

MT2: Cung cấp cho người học kiến thức liên quan đến đề phòng 

nhiễm trùng ngoại khoa. 

MT3: Cung cấp cho người học kiến thức liên quan đến gây mê, gây 

tê, đề phòng mất máu khi phẫu thuật cho động vật 

MT4: Thực hiện được một số phẫu thuật đơn giản vùng đầu, bụng, 

niệu sinh dục, chi-đuôi 

MT5: Tổ chức được một ca phẫu thuật ngoại khoa 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

58  

Bệnh Nội khoa Thú y 

1 

MT1: Có kiến thức cơ bản trong điều trị bệnh.   

MT2: Biết được phương pháp trong điều trị bệnh cho gia súc 

MT3: Có kiến thức về nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh, phương 

pháp chẩn đoán và thu thập các triệu chứng bệnh. 

MT4: Vận dụng các kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh gia súc và điều 

trị cho vật nuôi 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 
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59  

Bệnh truyền nhiễm 

ĐV  1 

MT1: Hiểu rõ đặc điểm bệnh truyền nhiễm, các loại nguyên nhân 

gây ra bệnh truyền nhiễm trên các loài động vật. 

 MT2: Nắm được các yếu tố đề kháng của cơ thể đối với các 

mầm bệnh truyền nhiễm. 

MT3: Nắm được nguyên lý sinh dịch, cơ chế truyền lây dịch bệnh 

và các phương pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm trên động vật. 

 MT4: Tổng hợp, phân tích và ứng dụng được những kiến thức 

để chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm phổ biến thường xảy ra trên 

một số loài động vật. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  

Vệ sinh thú y MT1. Người học phải nắm vững các yếu tố vật lý, hóa học, sinh 

học trong môi trường không khí, những tác động của chúng đến đời 

sống vật nuôi; đồng thời phải phân tích được những đặc điểm thuận 

lợi, bất lợi của ngoại cảnh không khí trong đời sống động vật 

MT2. Người học hiểu được khái niệm, đặc điểm của các nguồn 

nước trong tự nhiên; phân tích được các tính chất vật lý, hóa học sinh 

vật học của các nguồn nước; xác định được các yếu tố gây nhiễm 

nước và khả năng tự rửa sạch của nước; nắm được một số chỉ tiêu vệ 

sinh quan trọng của nguồn nước, đề ra biện pháp xử lý một nguồn 

nước để phục vụ chăn nuôi  

MT3. Hiểu và phân tích được đặc điểm các tính chất vật lý, hóa 

học, sinh vật học của đất; vai trò của các nhân tố gây ô nhiễm cho đất 

và nguyên nhân gây ra 

MT4. Người học phải hiểu rõ các yêu cầu vệ sinh khi vận chuyển 

gia súc bằng các con đường khác nhau. Đồng thời, nắm vững các yêu 

cầu vệ sinh thiết yếu khi xây dựng cơ sở sản xuất, giết mổ gia súc. Từ 

đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

61  Lịch sử  ĐCSVN 

MT1: Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá 

trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng 

qua các giai đoạn phát triển; kết quả thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

MT2: Bồi dưỡng cho sinh viên có bản lĩnh chính trị, có niềm tin 

vào sự lãnh đạo của Đảng; định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng và thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

62  

Kiểm nghiệm sản 

phẩm động vật 

MT1. Nắm được Cấu trúc 1 cơ sở giết mổ theo quy định. 

MT2. Nắm được  quy trình và Các nội dung kiểm tra gia súc trước 

khi giết mổ, những trường hợp bất thường và bình thường của động 

vật trước giết mổ. 

MT3. Năm được Quy trình và kỹ thuật kiểm tra thân thịt sau giết 

mổ, những thân thị có biểu hiện bệnh lý, Kiểm tra và xử lý thân thịt 

động vật sau giết mổ. 

-MT4. Năm được quy định về Xử lý những trường hợp thân thịt 

động vật bị bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nội khoa, 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  

Khuyến nông  

MT1: Có kiến thức cơ bản liên quan về vai trò, chức năng của công 

tác Khuyến nông lâm, vai trò của cán bộ khuyến nông và thực tiễn 

hoạt động khuyến nông lâm ở việt Nam và khu vực 

MT2: Có những kiến thức, kỹ năng vận dụng các cách tiếp cận và 

phương pháp khuyến nông lâm trong hoạt động khuyến nông lâm. 

MT3: Có kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và thúc đẩy trong hoạt 

động khuyến nông lâm 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT4: Hiểu được tầm quan trọng của việc tổ chức đào tạo trong 

khuyến nông lâm; Đánh giá được nhu cầu đào tạo và khóa đào tạo; 

Thiết kế được các khóa đào tạo trong hoạt động khuyến nông lâm 

MT5: Có khả năng thực hiện phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

(PTD) trong hoạt động khuyến nông lâm và vận dụng vào thực tế tiến 

trình thực hiện PTD 

MT6: Có thể xây dựng, thiết kế hoạt động khuyến nông lâm cấp 

thôn bản ở địa phương. 

64  

Thực tập giáo trình 

CN TY 

- Trang bị các kiến thức cần thiết về việc tổ chức, quản lý và điều 

hành sản xuất cuẩ các cơ sở chăn nuôi  

- Trang bị các kiến thức về quy trình chăm sóc nuôi dưỡng các loại 

gia súc, gia cầm 

- Trang bị các kiến thức về việc trồng cây thức ăn xanh và ủ chua 

thức ăn cho trâu bò 

- Trang bị các kiến thức về công tác phòng trị bệnh đối với cơ sở 

chăn nuôi    

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  

Ký  sinh trùng 1 MT1. Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng, 

bệnh do ký sinh trùng gây ra.  

MT2. Sinh viên nắm được đặc điểm của một số bệnh ký sinh trùng 

phổ biến trên lợn, trâu bò và gà. 

MT3. Sinh viên nắm được phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh 

trùng. 

MT4. Sinh viên nắm được cách phòng ngừa bệnh và sử dụng thuốc 

điều trị các bệnh do ký sinh trùng gây ra. 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

66  
Cơ khí chăn nuôi - Cung cấp các kiến thức cơ bản động cơ đốt trong, các loại máy 

điện và phụ tải thông dụng, Máy chế biến thức ăn gia súc và trang 
2 Học kỳ 7 Điểm bộ phận: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

thiết bị cung cấp nước, dọn phân chuồng trại,  chăm sóc bảo quản 

máy (M1). 

- Sinh viên vận hành được một số thiết bị, máy chế biến thức ăn 

gia súc (M2). 

- Sinh viên biết kỹ thuật sử dụng và chăm sóc bảo quản máy thông 

dụng trong chế biến thức ăn gia súc (M3). 

- Rèn luyện thái độ, quan điểm và cách nhìn nhận tích cực trong 

học tập, làm việc sau này. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý các trang 

thiết bị, máy móc thông dụng trong chế biến thức ăn gia súc (M4).  

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  

Trồng trọt cơ bản MT1: Cung cấp những kiến thức cơ bản như: Thổ nhưỡng, Nông 

hóa, Canh tác, Chọn giống, Phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại, ... 

MT2: Xác định được các diều kiện cơ bản để cây trồng sinh sống. 

MT3: Các biện pháp canh tác ứng dụng trong hệ thống cây trồng 

cho đơn vị sản xuất.  

MT4: Nhưng cơ sở khoa học để xác định hệ thống cây trồng cho 

đơn vị sản xuất.  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68  Xây dựng và quản lý 

dự án 

MT1: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xây dựng, 

lập kế hoạch thực thi, giám sát và đánh giá dự án phát triển. 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

69  

Hệ thống nông nghiệp 

MT1: Cung cấp cho sinh viên có quan điểm hệ thống trong nghiên 

cứu và phát triển nông nghiệp 

      MT2: Cung cấp cho sinh viên tiếp cận với các phương pháp 

nghiên cứu hệ thống nông nghiệp 

MT3:  Cung cấp cho sinh viên  nắm bắt những nguyên lý chung về 

phát triển nông nghiệp bền vững trên quan điểm hệ thống. 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

      MT4: Cung cấp kỹ năng trong nghiên cứu và phát triển nông 

nghiệp 

      MT5: Nhìn nhận các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông 

thôn trên quan điểm hệ thống, phát triển bền vững 

70  Quản lý chất thải chăn 

nuôi 

MT1: Biết tác hại của các loại chất thải chăn nuôi đối với sức khỏe 

vật nuôi và môi trường. Vận dụng các biện pháp để xử lý chất thải 

chăn nuôi 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71  

Quản lý chất lượng 

thức ăn 

MT1: Trang bị các kiến thức về vai trò của thức ăn chăn nuôi, quy 

trình và các phương pháp đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi; 

MT2: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về ảnh hưởng của các 

chất cấm và phương pháp kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi; 

MT3: Trang bị các kiến thức về vai trò và tầm quan trọng của việc 

xây dựng phòng KCS trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi. 

MT4: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ thống quản lý 

chất lượng thức ăn của nhà nước. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  

Bệnh dinh dưỡng MT1. Trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý, nguyên nhân gây ra 

bệnh dinh dưỡng và biện pháp quản lý dinh dưỡng nhằm hạn chế tối 

da các bệnh dinh dưỡng. 

MT2. Cung cấp kiến thức chuyên sâu về một số bệnh dinh dưỡng 

thương gặp ơ vật nuôi 

MT3.Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, thảo luận và trình 

bày một chuyên đề về bệnh dinh dưỡng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  

Chăn nuôi động vật 

hoang dã  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về công tác 

thú y trong phòng và trị một số bệnh thường xảy ra trong chăn nuôi 

động vật hoang dã có xu thế thuần hóa và chăn nuôi với quy mô trang 

2 Học kỳ 7 

Điểm viết báo cáo 

thu hoạch kết thúc 

học phần: 80 % 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

trạiquản lý, tay nghề về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và công tác vệ 

sinh phòng bệnh động vật hoang dã phù hợp với thị trường hiện nay 

Điểm chuyên cần                                                             

: 20 % 

 

74  

Chăn nuôi dê, cừu MT1: Cung cấp cho sinh viên về các kiến thức cơ bản về tầm quan 

trọng của chăn nuôi dê, cừu, tập tính và ý nghĩa sinh thái 

MT2: Các nguyên lý về chọn tạo và nhân giống dê, cừu 

MT3: Người học hiểu về nguyên lý tiêu hóa gia súc nhai lại và thức 

ăn sử dụng 

MT4: Kiến thức và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi dê, cừu các loại 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

75  

Dược liệu thú y MT1: Sinh viên nắm được cách nhận biết dược liệu phổ biến được 

sử dụng trong chăn nuôi, thú y. 

MT2: Tiếp cận những phương pháp phổ biến để  phát hiện những 

dược liệu chứa kháng sinh tự nhiên. 

MT3: Áp dụng kiến thức sử dụng dược liệu trong bổ sung vào khẩu 

phần thức ăn cho vật nuôi. 

MT4: Sử dụng dược liệu trong phòng bệnh và điều trị bệnh vật 

nuôi. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  

Sinh thái môi trường MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về một số khái niệm 

sinh thái học cơ bản trong mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, vai 

trò của các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ, nước, đất đối với 

môi trường sống của sinh vật; Các qui luật chung, các quy luật sinh 

thái trong tự nhiên của Sinh vật thông qua các qui luật Sinh thái; Các 

khái niệm và phân loại quần thể sinh vật, những đặc trưng cơ bản của 

quần thể, khái niệm chung về quần xã, cấu trúc của quần xã sinh vật, 

mối quan hệ giữa các loài trong quần xã và các chu trình snh địa hóa 

trong tự nhiên 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2: Đào tạo sinh viên có thể giải thích các hiện tượng sinh thái 

diễn ra trong tự nhiên; 

MT3. Rèn luyện người học có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc 

nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu; 

MT4:Trang bị cho sinh viên có sự nhìn nhận về sự thích thú môn 

học, yêu thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường sống; thể hiện được 

quan điểm cá nhân trước các vấn đề cần giải quyết. 

77  

Bảo quản và chế biến 

sản phẩm động vật 

MT1. Cung cấp kiến thức về chế biến và bảo quản các sản phẩm 

từ thịt của vật nuôi  

MT2. Cung cấp kiến thức về chế biến bảo quản các sản phẩm từ 

sữa của vật nuôi  

MT3. Cung cấp kiến thức về chế biến bảo quản trứng gia cầm 

MT4. Cung cấp kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm  

MT5. Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, làm việc nhóm trong học 

tập lý thuyết và thực hành. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  

Kỹ thuật bảo quản 

thức ăn chăn nuôi 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý của quá trình mất 

mát về số lượng, chất lượng, sự phân giải các chất dinh dưỡng trong 

quá trình dự trữ thức ăn chăn nuôi, nguyên nhân gây ra mất mát và 

các công nghệ để làm giảm tối đa quá trình mất mắt về số lượng và 

chất lượng thức ăn trong quá tình dự trữ 

MT2: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, viết và trình 

bày một chuyên đề khoa học về bảo quản một loại thức ăn cụ thể. 

MT3: Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, tự quản lý, làm việc nhóm 

trong học tập, thực tập tại phòng thí nghiệm 

2 

Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

79  

Khoa học ong mật MT1: Cung cấp cho người học khối kiến thức về sinh học ong mật; 

kỹ thuật nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế, bảo quản sản phẩm và phòng 

trừ  bệnh ong mật. 

MT2: Rèn luyện cho người học các thao tác kỹ thuật trong nuôi 

dưỡng, chia đàn, phòng trừ  bệnh ong, khai thác, sơ chế và bảo quản 

sản phẩm ong mật. 

MT3: Rèn luyện cho người học có ý thức tự giác trong học tập, 

nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ đúng trong việc rèn luyện 

tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp vào thực tiễn sản xuất, nghiên cứu 

khoa học, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

2 

Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

80  

Nuôi trồng thủy sản 

MT1: Sinh viên nắm được vai trò của nuôi trồng thủy sản và nuôi 

trồng thủy sản nước ngọt; Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đặc 

điểm của môi trường nước; 

MT2: Sinh viên nắm được đặc điểm sinh học của các loài cá nuôi. 

MT3: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật nuôi ghép 

nhiều loài cá trong ao, hồ; kỹ thuật nuôi đơn một số loài cá; Kỹ thuật 

nuôi cá ruộng lúa, nuôi cá lồng bè, nuôi cá hồ chứa; kỹ thuật phòng 

trị bệnh cho cá nuôi. 

MT4: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật ương nuôi 

và vận chuyển cá giống.  

MT5: Sinh viên có thể ứng dụng kiến thức trong nuôi cá nước ngọt 

và phòng trị bệnh cho cá. 2 

Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

81  
Khóa luận tốt nghiệp 

 
10 

Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

82  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

2. Thú y 

 

1 

 

 

Sinh học đại cương 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hoạt 

động sống trong cơ thể sinh vật; cấu trúc, chức năng của tế bào, các 

mô, các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể Động – Thực vật để 

thấy được vai trò của các hoạt động sống đối với sự tồn tại, phát triển 

của cơ thể sinh vật và làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức của các 

học phần chuyên sâu về Tế bào, Động vật, Thực vật, Vi sinh vật. 

MT2. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở 

vật chất và cơ chế của Di truyền – Biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ 

tế bào; các loại biến dị và các qui luật di truyền để thấy được vai trò 

của Di truyền – Biến dị đối với tiến hóa và chọn giống; là cơ sở để 

lĩnh hội các kiến thức của học phần Di truyền học, Sinh học phân tử, 

Giải bài tập sinh học, Chọn giống Động - Thực vật, Công nghệ sinh 

học, Di truyền y học. 

MT3. Trang bị cho người học các kiến thức khái quát về các nhân 

tố sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật và diễn thế sinh thái 

để thấy được vai trò của các nhân tố sinh thái đối với đa dạng sinh 

học và cân bằng sinh thái; là cơ sở cho việc lĩnh hội các kiến thức các 

kiến thức của Sinh thái học và Khoa học môi trường. 

MT4. Rèn luyện cho người học các kỹ năng làm việc trong phòng 

thí nghiệm sinh học: nguyên tắc giữ vệ sinh – an toàn trong phòng thí 

nghiệm; nguyên tắc về cách sử dụng, bảo quản các dụng cụ, trang 

thiết, hóa chất trong phòng thí nghiệm sinh học; kỹ thuật thực hiện 

một số thí nghiệm, bài thực hành nhằm củng cố các kiến thức lý 

thuyết của học phần.  

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

2 Tiếng Anh 1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên 

thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính 

cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà.  

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, 

trạng từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu 

trúc there is / there are và there was / there were, mạo từ a và an, định 

lượng từ, thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, 

âm đuôi _ed của động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm 

từ và nhấn trọng âm trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn 

hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các 

giao dịch được diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ 

năng nói tương tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng 

đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và 

các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

3 Hóa phân tích 

MT1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về cách lẫy mẫu, các 

phương pháp định tính các ion và các chất trong mẫu phân tích. 

 MT2. Cung cấp những kiến thức cơ bản về cách lấy mẫu và các 

phương pháp định lượng các chất trong mẫu phân tích. 

 MT3. Cung cấp kiến thức cơ bản để tiến hành một quy trình 

phân tích. 

 MT4. Hình thành các kỹ năng thực hành và sử dụng các máy cơ 

bản trong hóa phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo. 

 MT5. Hình thành sự say mê học tập, nghiên cứu hóa học. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

4 Hóa đại cương 

MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm 

sáng tỏ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên 

các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa 

học, các tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ. 

MT2. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí 

thuyết để giải quyết các bài toán hóa học và tiến hành các thí nghiệm 

hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực tiễn liên quan 

đến môn học. 

MT3. Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa 

học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc nhóm; có tinh thần 

trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập trung trong học 

tập 

   

5 
Tiếp cận nghề Chăn 

nuôi Thú y 

MT1: Biết được sơ bộ cơ cấu tổ chức và quy trình sản xuất, quản 

lý của cơ sở. Có các kiến thức về hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lực 

của Bác sỹ Thú y và chuẩn đầu ra của ngành Thú y. 

MT2: Biết cách giao tiếp và làm báo cáo sơ bộ. 

MT3: Có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ thái độ 

nghề nghiệp tốt và thực hiện phúc lợi động vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

6 

ThỂ dục cơ bản và 

điền kinh 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng 

các bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 

 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7 Tiếng Việt thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những 

vấn đề về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, 

người học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động 

giao tiếp một cách có hiệu quả. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề 

tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng 

từ và chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học 

và Việt ngữ học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng 

sử dụng tiếng Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho 

người học.  

8 Tâm lí học đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm 

lí người, sự hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, 

vai trò của các quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành 

nhân cách con người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và 

cách khắc phục những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách 

con người trong học tập, trong lao động sau khi tốt nghiệp. 

   

9 Động vật học 

MT1: Nắm một cách cơ bản và hệ thống các đặc điểm chung, hình 

dạng, cấu tạo, hoạt động sống, vị trí phân loại của các nhóm động vật 

hiện nay.  

MT2: Biết so sánh, phân tích, tổng hợp từ các dẫn liệu có liên quan 

đến động vật  

MT3: Có khả năng liên hệ với thực tiễn đời sống vật nuôi và con 

người, đặc biệt có khả năng vận dụng vào lĩnh vực chăn nuôi và bảo 

tồn động vật.  

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

10 Tiếng Anh 2 

MT 1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì 

nghỉ, ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, 

sức khỏe và trải nghiệm. 

MT 2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện 

tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, 

tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển. 

MT 3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh. 

MT 4. bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết 

và thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ 

năng đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản 

sinh. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

11 

Mô phôi MT1: Sinh viên nắm được cấu tạo vi thể, hình thái bình thường, 

cách sắp xếp các loại, bộ máy trong cơ thể gia súc và gia cầm. Nắm 

được mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo và chức năng mà nó đảm nhiệm. 

Hiểu những ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tổ chức và 

phôi thai. 

MT2: Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học và quan sát được 

các tổ chức, bộ phận trong cơ thể động vật ở trạng thái bình thường. 

Có khả năng suy luận, tổng hợp các kiến thức đã học để giải thích sự 

liên quan chặt chẽ giữa cấu tạo và chức năng trong từng loại mô và 

cơ quan. 

MT3: Kỹ năng hoạt động nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc 

có hiệu quả. 

2 

Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT4: Có thái độ học tập đúng đắn, chuyên cần, chăm chỉ trong 

học tập 

12 
Sinh học phân tử trong 

CNTY 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự hình 

thành của sinh học phân tử, các đại phân tư sinh học và các liên kết 

hoá học yếu trong hệ thống sống; Bộ gen (Genome); Tính ổn định và 

những biến động của DNA; Phiên mã; Dch mã; Điều hoà biểu hiện 

của gen;  

MT2: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật PCR được 

thao tác trên phân tử DNA/ RNA - ứng dụng của sinh học phân tử 

trong lĩnh vực chăn nuôi thú y; 

MT3: Rèn luyện  cho sinh viên kỹ năng  làm việc nhóm, làm việc 

độc lập, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13 

Phương pháp NC KH 
M1: Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản và các phương 

pháp nghiên cứu trong khoa học chăn nuôi, thú y. 

M2: Sinh viên hiểu được các bước tiến hành một công trình nghiên 

cứu khoa học và cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. 

M3: Sinh viên thiết kế được đề cương cho một đề tài nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực nghiên cứu chăn nuôi, thú y. 

M4: Sinh viên trình bày được kết quả nghiên cứu của mình một 

cách khoa học 

M5: Sinh viên biểu lộ hứng thú, sẵn sàng tham gia thực hiện hoạt 

động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14 Tin học đại cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành 

phần cơ bản của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực 

hiện bài báo cáo. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu 

cầu trong học tập và cuộc sống. 

MT4. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ 

năng giao tiếp, thảo luận và làm việc nhóm. 

15 Cờ vua 1 
MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16 Bóng chuyền cơ bản 
MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền 

bóng, Đệm bóng, phát bóng). 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17 Bơi lội cơ bản  MT1. Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

18 Cầu lông cơ bản 
MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện 

và thi đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19 Bóng bàn cơ bản 
MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 

 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

20 Triết học Mác - Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề 

cơ bản của triết học, triết học Mác - Lênin và thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học. 

MT2. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản một số khái 

niệm, phạm trù, qui luật, nội dung cơ bản của Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.  

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Góp phần giúp người học từng bước xác lập thế giới quan 

khoa học, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, để từ đó 

vận dung kiến thức triết học để giải quyết những vấn đề của nhận thức 

và hoạt động thực tiễn.  

MT4. Bồi dưỡng cho người học có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh 

chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, có lý tưởng 

cách mạng, tạo sự nhất trí và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. 

21 Khởi nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi 

nghiệp, hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ 

cụ thể hoá ý tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về 

cách thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức 

và thực hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

22 Cờ vua 2 
MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 

nước chiếu hết. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

23 
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác 

chính xác.    

 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

24 Teakwondo cơ bản MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

25 Bóng rổ cơ bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần 

bóng rổ. 

 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

26 Bóng đá cơ bản 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong 

tập luyện và thi đấu. 

 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

27 Cờ vua 3 
MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28 Tiếng Anh 3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối 

quan hệ, công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại 

ngữ, du lịch, sức khỏe và các loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, 

cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện 

tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; 

cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn từ, nhấn câu, ngữ 

điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không chắc 

chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm   

 MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng 

Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, 

kỹ năng đọc lấy thông tin và lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết 

tương tác. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

29 

Đường lối quốc 

phòng và an ninh của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân  

3 Học kỳ 3 

Điểm chuyên cần: 

Trọng số 20% 

Số lần kiểm tra: 01; 

Điểm kiểm tra: 

Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 

học phần: Trọng số 

60% 

30 

KỸ THUẬT CHIẾN 

ĐẤU BỘ BINH VÀ 

CHIẾN THUẬT 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK; Thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; 

kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn 

thường dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 

1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến 

đấu, Hiểu được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu 

của từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm 

nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).   

2 Học kỳ 3 

Điểm chuyên 

cần: Trọng số 20% 

- Số lần kiểm 

tra: 01; Điểm kiểm 

tra: Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 

học phần: Trọng số 

60% 

31 QUÂN SỰ CHUNG 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học 

tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, 

cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ 

đơn vị;   

3 Học kỳ 3 

Điểm chuyên cần: 

Trọng số 20% 

Số lần kiểm tra: 01; 

Điểm kiểm tra: 

Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, 

tránh khi địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng 

thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

học phần: Trọng số 

60% 

32 
Công tác quốc phòng 

an ninh 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác 

quốc phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng 

vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng 

Việt Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

MT2: SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà 

nước trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi 

kết thúc HP2 đạt kết quả cao. 

MT3: Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp 

phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững 

mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

3 Học kỳ 3 

Điểm chuyên cần: 

Trọng số 20% 

Số lần kiểm tra: 01; 

Điểm kiểm tra: 

Trọng số 20% 

Số lần thi: 01; 

Điểm thi kết thúc 

học phần: Trọng số 

60% 

33 Tiếng Anh 4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua 

sắm, môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố 

lớn, công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ 

mục đích, nguyên nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so 

sánh, câu điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn 

thành và thì quá khứ hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần 

thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn 

thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin 

tổng quát; nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi 

và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

về đề tài quen thuộc; có thể hiểu được ý chính trong các bản tin, nội 

dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, 

học tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm 

cụ thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ 

đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về 

các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn 

bản hàng ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển 

báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú 

nhằm cung cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề 

liên quan để hỏi hoặc truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, 

xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận 

đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân.  

34 
Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của Kinh 

tế chính trị Mác Lênin: kinh tế hàng hóa, thị trường, những tri thức 

kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

MT2: Cung cấp cho người học những tri thức lý luận về những vấn 

đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

MT3: Góp phần giúp người học hình thành kỹ năng vận dụng kiến 

thức để điều chỉnh hành vi kinh tế phù hợp với yêu cầu khách quan. 

MT4: Bồi dưỡng cho người học lý tưởng cách mạng, tạo sự nhất 

trí và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

35 Miễn dịch học thú y 

MT1: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến: 

Khái niệm và phân loại miễn dịch; vai trò của miễn dịch tự nhiên; đặc 

tính và phân loại kháng nguyên, kháng nguyên phù hợp tổ chức; các 

cơ quan và các tế bào có thẩm quyền miễn dịch; cấu trúc và chức năng 

và các phân lớp của kháng thể dịch thể đặc hiệu. 

MT2: Học phần cũng cung cấp các kiến thức về: Nguyên lý kết 

hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, các phản ứng huyết 

thanh học và các kỹ thuật miễn dịch hiện đại ứng dụng trong chẩn 

đoán bệnh; miễn dịch và nhiễm khuẩn, đáp ứng miễn dịch và cơ chế 

điều hoà đáp ứng miễn dịch; bệnh tự miễn, các phản ứng quá mẫn, sự 

suy giảm miễn dịch và hiện tượng thải ghép. 

MT3: Nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử và cách giải quyết 

các vấn đề liên quan đến miễn dịch của sinh viên khi tiếp xúc thực tế 

với người chăn nuôi, nhà nghiên cứu khác. 

MT4: Có tinh thần tự học, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu. Có ý thức 

trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực tế xản xuất 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

36 

Sinh hoá động vật MT1: Cung cấp cho sinh viên kiến thức ở mức độ cơ chế phân tử 

của các quá trình sống, cấu tạo hóa học và tính chất của các sinh chất. 

MT2: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cùng các con đường 

chuyển hóa các chất trong cơ thể sống 

MT3:  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về mối liên quan giữa các 

quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sống. 

MT4: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các bệnh liên quan tới 

các quá trình trao đổi chất trong cơ thể 

MT5: Cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan giữa môn sinh 

hóa và các môn học cơ sở khác cũng như các môn chuyên ngành liên 

quan như: dinh dưỡng, thức ăn gia súc, dược và độc chất,.. 

3 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

37 

Dinh dưỡng động vật MT1. Cung cấp kiến thức đặc điểm dinh dưỡng cua các chất dinh 

dưỡng cơ bản của động vật  (protein, lipit, glucit, vitamin và các chất 

khoáng) vai trò và các con đường trao đổi chất của chúng trong cơ 

thể các lòi động vật khác nhau; 

MT2. Sự phân bố các chất dinh dưỡng trong hệ thống thức ăn chăn 

nuôi và khả năng sử dụng các chất dinh dưỡng trong thức ăn của động 

vật (tỷ lệ tiêu hóa, tích lũy các chất dinh dưỡng); 

MT3.Nhu cầu dinh dưỡng cua các loại vật nuôi khác nhau và 

phương pháp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cua từng loại vật nuôi; 

MT4. Rèn luyện kỹ năng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 

dinh dưỡng: đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn, xác định nhu cầu 

dinh dưỡng của các loại hình vật nuôi và cách đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng của chúng; 

MT5. Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, làm việc nhóm trong học 

tập lý thuyết và thực hanh 

2 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

38 

Giải phẫu động vật M1- Cung cấp người học về lịch sử phát triển của giải phẫu học từ 

thời kỳ đầu cho đến hiện nay và biết phương pháp nghiên cứu về giải 

phẫu học; 

M2- Người học biết về vị trí, cấu tạo chi tiết của bộ xương và hệ 

cơ trên cơ thể của các loại gia súc, gia cầm; 

M3- Cung cấp người học hiểu được sự giống nhau và khác nhau 

của từng hệ thống cơ quan về vị trí, hình dáng, cấu tạo, động mạch, 

tĩnh mạch, thần kinh giữa các loài gia súc với loài gia cầm; 

M4- Biết được sự khác nhau giữa các vùng trong cơ thể gia súc, 

gia cầm chứa các cơ quan, bộ phận  ở trạng thái bình thường; 

M5- Hiểu được trình tự mổ xẻ một cơ thể gia súc, gia cầm. 

 

Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

39 

Sinh lý động vật MT1. Nắm vững được các đặc điểm cấu tạo, chức năng sinh lý và 

cơ chế hoạt động của hệ các cơ quan chức năng và hệ thống điều hòa 

hoạt động thần kinh – thể dịch.  

MT2. Giải thích chức năng, cơ chế hoạt động và các yếu tố điều 

hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể động vật (nói chung) và 

vật nuôi (nói riêng). 

MT3. Phân tích mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và giữa cơ 

thể với điều kiện sống (môi trường, chăm sóc, nuôi dưỡng, bệnh 

lý…). 

MT4. Cung cấp một số ứng dụng thực tế giúp nâng cao năng suất 

sản xuất của vật nuôi thú y dựa trên đặc điểm sinh lý vật nuôi. 

MT5. Thực hành chia nhóm để thực hiện một số bài về chức năng 

sinh lý làm kiến thức nền tảng cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật 

nuôi. 

3 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

40 

Di truyền học động 

vật 

MT1: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về di truyền 

học như tính toán được các quy luật di truyền Mendel, di truyền phân 

tử, tần số gen cũng như các mối quan hệ di truyền của các cá thể. 

MT2: Kỹ năng ứng dụng các kiến thức cơ bản về di truyền để tiếp 

thu các học phần khác có liên quan như chọn giống động vật. 

MT3: Kỹ năng hoạt động nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc 

có hiệu quả. 

MT4: Có thái độ học tập đúng đắn là tiếp nhận kiến thức càng 

nhiều càng tốt và sử dụng kiến thức của mình để phục vụ cho sự phát 

triển của ngành, của lĩnh vực mình theo học giúp ích cho xã hội. 

2 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

41 
Kỹ năng mềm M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng 

mềm thiết yếu. 

2 
Học kỳ 1 Điểm bộ phận: 30% 



62 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực 

hiện công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của 

tổ quốc và xã hội 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

42 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

MT1. Sinh viên có kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai 

đoạn phát triển; đối tượng phương pháp và ý nghĩa học tập, nghiên 

cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ 

nghĩa Mác-Lênin. 

MT2. Cung cấp cho người học các vấn đề chính trị - xã hội có tính 

quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

MT3. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản để nhận thức 

được các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43 

Sinh lý bệnh thú y MT1: Sinh viên nắm được khái niệm thế nào là bệnh, nguyên nhân 

gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, đồng thời nắm được một số phản ứng 

bệnh lý, rối loạn cơ quan như viêm, sốt, rối loạn các hệ cơ quan tuần 

hoàn, tiêu hóa, chuyển hóa, tiết niệu… 

MT2: Sinh viên có kiến thức về khả năng bảo vệ và những phàn 

ứng của cơ thể trước những tác nhân gây bệnh. Mối quan hệ giữa 

nguyên nhân gây bệnh và hoạt động của các cơ quan. 

MT3: Sinh viên sẽ có kỹ năng vận dụng các kiến thức về bệnh lý 

để nghiên cứu các học phần chuyên ngành và khi phân tích các trường 

hợp bệnh lý trong thực tế. 

MT4: Sinh viên sẽ có kỹ năng kết hợp với các kiến thức học phần 

khác để có thể chẩn đoán, suy đoán tiến triển của bệnh ở vật nuôi 

MT5: Sinh viên sẽ có thái độ chuẩn mực về kiến thức ngành đặc 

biệt là những kiến thức cơ bản về hiện tượng bệnh lý và các rối loạn 

2 

Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

hoạt động ở vật nuôi. Từ đó có nhận thức đúng về các trường hợp 

bệnh lý trong thú y. 

44 

Chọn lọc và nhân 

giống vật nuôi 

MT1. Cung cấp kiến thức về giống vật nuôi, sự hình thành, phân 

loại giống vật nuôi, sự thích nghi của giống vật nuôi. 

MT2. Cung cấp kiến thức về hệ phổ và quan hệ di truyền cá thể, 

các tham số di truyền ứng dụng trong chọn lọc và nhân giống vật nuôi 

MT3. Cung cấp kiến thức về gía trị giống, các phương pháp ước 

tính giá trị giống, các phương pháp chọn lọc vật nuôi làm giống 

MT4. Cung cấp kiến thức về nhân giống vật nuôi (nhân giống 

thuần chủng và các phương pháp lai tạo giống) 

MT5. Cung cấp kiến thức về hệ thống quản lý, nhân giống vật nuôi 

ở Việt Nam. 

MT6. Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, làm việc nhóm trong học 

tập lý thuyết và thực hành. 

2 

Học kỳ 4 

Điểm đánh giá phần 

thực hành: 70% 

Điểm chuyên cần: 

30% 

45 

Vi sinh Thú y MT1: Học phần cung cấp kiến thức về: kích thước cấu tạo của một 

tế bào vi khuẩn, phân loại vi khuẩn, sinh trưởng phát triển của vi 

khuẩn trong điều kiện nuôi cấy tĩnh và các dạng di truyền của vi 

khuẩn. Đặc điểm hình thái, cấu trúc, kích thước của virrus, hiện tượng 

cản nhiễm, tên gọi và phân loại virus. 

MT2: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến 

các họ vi khuẩn như: Họ Micrococcaceae, Enterobacteiaceae, 

Clostridiaceae, Spirochaetacea. 

MT3: Học phần cũng cung cấp các kiến thức về: nhóm virus gây 

bệnh ở hệ tiêu hóa, hô hấp; nhóm virus gây bệnh tích ở da, nhóm virus 

gây bệnh ở hệ thần kinh, nhóm virus gây suy giảm miễn dịch. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT4: Nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử và cách giải quyết 

các vấn đề liên quan đến vi khuẩn, virus của sinh viên khi tiếp xúc 

thực tế với người chăn nuôi, nhà nghiên cứu khác. 

MT5: Có tinh thần tự học, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu. Có ý thức 

trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp trọng thực tế xản xuất. 

46 

Thiết kế thí nghiệm MT1: Sinh viên nắm được khái niệm về một số tham số thống kê 

mô tả, các phương pháp trình bày số liệu nghiên cứu; 

MT2: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các mô hình phân 

tích thống kê cho từng loại thí nghiệm khác nhau; 

MT3: Sinh viên nắm được các khái niệm về tương quan và hồi quy 

MT4: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế một thí 

nghiệm từ bước xây dựng ý tưởng, lập đề cương nghiên cứu, thu thập 

số liệu, phân tích số liệu và kết luận. 

MT5: Sinh viên ứng dụng phần mềm thống kê trong xử lý dữ liệu 

nghiên cứu khoa học. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

47 

Thụ tinh nhân tạo - Giúp nắm bắt được các kiến thức cơ bản của công tác gieo tinh 

nhân tạo 

- Trạng bị những kiến thức và kỹ thuật cơ bản của phẩm chất tinh 

dịch 

- Biết cách tính toán phân liều tinh dịch, pha chế và bảo tồn tinh 

dịch 

- Sinh viên có thể kiểm tra được các chỉ tiêu cơ bản của phẩm chất 

tinh dịch 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48 
Tập tính và quyền lợi 

động vật 

MT1: Học phần cung cấp kiến thức về cơ chế sinh học của tập tính, 

chức năng của tập tính. Giải thích các cơ chế tập tính trên cơ sở sinh 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

lý và di truyền.  Ảnh hưởng của di truyền đến tập tính của động vật. 

Tìm hiểu các biểu hiện của tập tính ở các loại vật nuôi.  

MT2: Học phần cung cấp các phương pháp nghiên cứu tập tính vật 

nuôi và ứng dụng tập tính vào thực tiễn chăn nuôi.  

MT3: Học phần cũng cung cấp các kiến thức về animal welfare, 

ảnh hưởng của welfare đến năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi 

và sức khỏe con người, biện pháp cải thiện welfare trong chăn nuôi.  

MT4: Có tinh thần tự học, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu. Có ý thức 

trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp trọng thực tế xản xuất. 

49 

Độc chất học thú y MT1: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các nhóm chất độc, 

tác động của chúng lên cơ thể động vật, phương thức xâm nhập vào 

cơ thể, cơ chế tác động của các nhóm chất độc và khả năng gây độc 

của từng loại chất độc đối với từng loại vật nuôi. 

MT2: Sinh viên biết cách xử lý tình huống ngộ độc, sơ cứu kịp thời 

và an toàn. Biết viết báo cáo giám định độc chất và xử lý tình huống 

ngộ độc. 

MT3: Sinh viên sẽ có thái độ chuẩn mực về kiến thức ngành đặc 

biệt là những kiến thức cơ bản về chất độc và trường hợp ngộ độc 

trong thực tế chăn nuôi và các biện pháp bảo vệ. 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50 Tư tưởng HCM   

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái 

niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, 

đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính 

trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, 

giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

51 

Chăn nuôi Trâu bò Các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của chăn nuôi trâu, bò và 

ý nghĩa sinh thái 

Các nguyên lý về chọn tạo và nhân giống trâu bò 

Các nguyên lý tiêu hóa gia súc nhai lại và thức ăn sử dụng 

Kiến thức và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trâu bò các loại 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

52 

Chăn nuôi Lợn Lợn là loài vật đã gắn bó lâu đời với người chăn nuôi, thịt của 

chúng dễ chế biến và chiếm tỷ trọng cao trong bữa ăn hàng ngày của 

người Việt Nam. Vì vậy học phần này sẽ trang  bị cho học viên các 

kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng các loại lợn nhằm nâng 

cao được hiệu quả chăn nuôi. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53 

Chăn nuôi Gia cầm MT1: Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh 

lý ngoại hình, giải phẫu gia cầm, công tác giống gia cầm, lai tạo và 

chọn lọc gia cầm. 

MT2:  Cung cấp các kiến thức về sức sản xuất trứng, thịt, các yếu 

tố ảnh hưởng làm nền tảng cho phần kỹ thuật chăn nuôi các các loại 

gia cầm, vai trò các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của từng 

loại gia cầm ở từng giai đoạn nuôi, các loại thức ăn và phối hợp khẩu 

phần ăn cho gia cầm 

MT3: Cung cấp các kiến thức về kỹ thuật ấp trứng nhân tạo, kỹ 

thuật chăn nuôi các loại gia cầm thịt và sinh sản, qui trình phòng và 

điều trị một số bệnh thường gặp và áp dụng vào thực tế chăn nuôi gia 

cầm hiện nay. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

54 

Quản lý trại chăn nuôi 

M1- Cung cấp người học về lịch sử phát triển của chuồng trại chăn 

nuôi và tầm quan trọng của tiểu khí hậu chuồng nuôi; 

M2- Người học biết những thông tin cần có về chọn đất để lập trại 

chăn nuôi; 

M3- Cung cấp người học biết cách thiết kế, xây dựng và quản lý 

một trại chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

55 

Ngoại khoa Thú y 1 MT1: Cung cấp cho người học kiến thức về công dụng, nguyên 

tắc, cách sử dụng cụ và phương pháp kết nối mô bào, băng bó. 

MT2: Cung cấp cho người học kiến thức liên quan đến đề phòng 

nhiễm trùng ngoại khoa. 

MT3: Cung cấp cho người học kiến thức liên quan đến gây mê, gây 

tê, đề phòng mất máu khi phẫu thuật cho động vật 

MT4: Thực hiện được một số phẫu thuật đơn giản vùng đầu, bụng, 

niệu sinh dục, chi-đuôi 

MT5: Tổ chức được một ca phẫu thuật ngoại khoa 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56 

Bệnh Nội khoa Thú y 

1 

MT1: Có kiến thức cơ bản trong điều trị bệnh.   

MT2: Biết được phương pháp trong điều trị bệnh cho gia súc 

MT3: Có kiến thức về nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh, phương 

pháp chẩn đoán và thu thập các triệu chứng bệnh. 

MT4: Vận dụng các kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh gia súc và điều 

trị cho vật nuôi 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57 

Bệnh truyền nhiễm 

ĐV  1 

MT1: Hiểu rõ đặc điểm bệnh truyền nhiễm, các loại nguyên nhân 

gây ra bệnh truyền nhiễm trên các loài động vật. 

 MT2: Nắm được các yếu tố đề kháng của cơ thể đối với các 

mầm bệnh truyền nhiễm. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3: Nắm được nguyên lý sinh dịch, cơ chế truyền lây dịch bệnh 

và các phương pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm trên động vật. 

 MT4: Tổng hợp, phân tích và ứng dụng được những kiến thức 

để chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm phổ biến thường xảy ra trên 

một số loài động vật. 

58 

Vệ sinh thú y MT1. Người học phải nắm vững các yếu tố vật lý, hóa học, sinh 

học trong môi trường không khí, những tác động của chúng đến đời 

sống vật nuôi; đồng thời phải phân tích được những đặc điểm thuận 

lợi, bất lợi của ngoại cảnh không khí trong đời sống động vật 

MT2. Người học hiểu được khái niệm, đặc điểm của các nguồn 

nước trong tự nhiên; phân tích được các tính chất vật lý, hóa học sinh 

vật học của các nguồn nước; xác định được các yếu tố gây nhiễm 

nước và khả năng tự rửa sạch của nước; nắm được một số chỉ tiêu vệ 

sinh quan trọng của nguồn nước, đề ra biện pháp xử lý một nguồn 

nước để phục vụ chăn nuôi  

MT3. Hiểu và phân tích được đặc điểm các tính chất vật lý, hóa 

học, sinh vật học của đất; vai trò của các nhân tố gây ô nhiễm cho đất 

và nguyên nhân gây ra 

MT4. Người học phải hiểu rõ các yêu cầu vệ sinh khi vận chuyển 

gia súc bằng các con đường khác nhau. Đồng thời, nắm vững các yêu 

cầu vệ sinh thiết yếu khi xây dựng cơ sở sản xuất, giết mổ gia súc. Từ 

đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

59 Lịch sử  ĐCSVN 

MT1: Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá 

trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng 

qua các giai đoạn phát triển; kết quả thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2: Bồi dưỡng cho sinh viên có bản lĩnh chính trị, có niềm tin 

vào sự lãnh đạo của Đảng; định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng và thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước. 

60 

Kiểm nghiệm sản 

phẩm động vật 

MT1. Nắm được Cấu trúc 1 cơ sở giết mổ theo quy định. 

MT2. Nắm được  quy trình và Các nội dung kiểm tra gia súc trước 

khi giết mổ, những trường hợp bất thường và bình thường của động 

vật trước giết mổ. 

MT3. Năm được Quy trình và kỹ thuật kiểm tra thân thịt sau giết 

mổ, những thân thị có biểu hiện bệnh lý, Kiểm tra và xử lý thân thịt 

động vật sau giết mổ. 

-MT4. Năm được quy định về Xử lý những trường hợp thân thịt 

động vật bị bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nội khoa, 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

61 

Khuyến nông  

MT1: Có kiến thức cơ bản liên quan về vai trò, chức năng của công 

tác Khuyến nông lâm, vai trò của cán bộ khuyến nông và thực tiễn 

hoạt động khuyến nông lâm ở việt Nam và khu vực 

MT2: Có những kiến thức, kỹ năng vận dụng các cách tiếp cận và 

phương pháp khuyến nông lâm trong hoạt động khuyến nông lâm. 

MT3: Có kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và thúc đẩy trong hoạt 

động khuyến nông lâm 

MT4: Hiểu được tầm quan trọng của việc tổ chức đào tạo trong 

khuyến nông lâm; Đánh giá được nhu cầu đào tạo và khóa đào tạo; 

Thiết kế được các khóa đào tạo trong hoạt động khuyến nông lâm 

MT5: Có khả năng thực hiện phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

(PTD) trong hoạt động khuyến nông lâm và vận dụng vào thực tế tiến 

trình thực hiện PTD 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT6: Có thể xây dựng, thiết kế hoạt động khuyến nông lâm cấp 

thôn bản ở địa phương. 

62 

Ký  sinh trùng 1 MT1. Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng, 

bệnh do ký sinh trùng gây ra.  

MT2. Sinh viên nắm được đặc điểm của một số bệnh ký sinh trùng 

phổ biến trên lợn, trâu bò và gà. 

MT3. Sinh viên nắm được phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh 

trùng. 

MT4. Sinh viên nắm được cách phòng ngừa bệnh và sử dụng thuốc 

điều trị các bệnh do ký sinh trùng gây ra. 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63 

Kí sinh trùng 2 MT1. Nắm được đặc điểm chung của các lớp, ngành ký sinh.  

MT2. Nắm được đặc điểm của một số bệnh ký sinh trùng trên lợn, 

động vật nhai lại, gia cầm, và động vật ăn thịt. 

MT3. Nắm được phương pháp chẩn đoán chuyên sâu bệnh ký sinh 

trùng. 

MT4. Nắm được cách phòng ngừa bệnh và sử dụng thuốc điều trị 

các bệnh do ký sinh trùng gây ra. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64 Xây dựng và quản lý 

dự án 

MT1: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xây dựng, 

lập kế hoạch thực thi, giám sát và đánh giá dự án phát triển. 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65 

Hệ thống nông nghiệp 

MT1: Cung cấp cho sinh viên có quan điểm hệ thống trong nghiên 

cứu và phát triển nông nghiệp 

      MT2: Cung cấp cho sinh viên tiếp cận với các phương pháp 

nghiên cứu hệ thống nông nghiệp 

MT3:  Cung cấp cho sinh viên  nắm bắt những nguyên lý chung về 

phát triển nông nghiệp bền vững trên quan điểm hệ thống. 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

      MT4: Cung cấp kỹ năng trong nghiên cứu và phát triển nông 

nghiệp 

      MT5: Nhìn nhận các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn 

trên quan điểm hệ thống, phát triển bền vững 

66 Quản lý chất thải chăn 

nuôi 

Biết tác hại của các loại chất thải chăn nuôi đối với sức khỏe vật 

nuôi và môi trường. Vận dụng các biện pháp để xử lý chất thải chăn 

nuôi 

2 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67 

Bệnh dinh dưỡng MT1. Trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý, nguyên nhân gây ra 

bệnh dinh dưỡng và biện pháp quản lý dinh dưỡng nhằm hạn chế tối 

da các bệnh dinh dưỡng. 

MT2. Cung cấp kiến thức chuyên sâu về một số bệnh dinh dưỡng 

thương gặp ơ vật nuôi 

MT3.Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, thảo luận và trình 

bày một chuyên đề về bệnh dinh dưỡng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68 

Bệnh động vật hoang 

dã  
Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về công tác 

thú y trong phòng và trị một số bệnh thường xảy ra trong chăn nuôi 

động vật hoang dã có xu thế thuần hóa và chăn nuôi với quy mô trang 

trạiquản lý, tay nghề về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và công tác vệ 

sinh phòng bệnh động vật hoang dã phù hợp với thị trường hiện nay 

2 Học kỳ 7 

Điểm viết báo cáo 

thu hoạch kết thúc 

học phần: 80 % 

Điểm chuyên cần                                                             

: 20 % 

 

69 

Dược liệu thú y MT1: Sinh viên nắm được cách nhận biết dược liệu phổ biến được 

sử dụng trong chăn nuôi, thú y. 

MT2: Tiếp cận những phương pháp phổ biến để  phát hiện những 

dược liệu chứa kháng sinh tự nhiên. 

MT3: Áp dụng kiến thức sử dụng dược liệu trong bổ sung vào khẩu 

phần thức ăn cho vật nuôi. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT4: Sử dụng dược liệu trong phòng bệnh và điều trị bệnh vật 

nuôi. 

70 

Sinh thái môi trường MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về một số khái niệm 

sinh thái học cơ bản trong mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, vai 

trò của các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ, nước, đất đối với 

môi trường sống của sinh vật; Các qui luật chung, các quy luật sinh 

thái trong tự nhiên của Sinh vật thông qua các qui luật Sinh thái; Các 

khái niệm và phân loại quần thể sinh vật, những đặc trưng cơ bản của 

quần thể, khái niệm chung về quần xã, cấu trúc của quần xã sinh vật, 

mối quan hệ giữa các loài trong quần xã và các chu trình snh địa hóa 

trong tự nhiên 

MT2: Đào tạo sinh viên có thể giải thích các hiện tượng sinh thái 

diễn ra trong tự nhiên; 

MT3. Rèn luyện người học có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc 

nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu; 

MT4:Trang bị cho sinh viên có sự nhìn nhận về sự thích thú môn 

học, yêu thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường sống; thể hiện được 

quan điểm cá nhân trước các vấn đề cần giải quyết. 

 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71 

Bảo quản và chế biến 

sản phẩm động vật 

MT1. Cung cấp kiến thức về chế biến và bảo quản các sản phẩm 

từ thịt của vật nuôi  

MT2. Cung cấp kiến thức về chế biến bảo quản các sản phẩm từ 

sữa của vật nuôi  

MT3. Cung cấp kiến thức về chế biến bảo quản trứng gia cầm 

MT4. Cung cấp kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT5. Rèn luyện ý thức tự nghiên cứu, làm việc nhóm trong học 

tập lý thuyết và thực hành. 

72 

Giải phẫu bệnh thú y MT1. Giải phẫu bệnh đại cương, gồm những tổn thương cơ bản 

chung nhất do nhiều quá trình bệnh lý như những rối loạn tuần hoàn 

cục bộ, rối loạn trong dinh dưỡng và tăng trưởng tế bào, rối loạn trong 

trao đổi chất, hoại tử. 

MT2. Giải phẫu bệnh chuyên khoa, gồm những tổn thương ở từng 

cơ quan, bộ phận do nhiều nguyên nhân gây nên ở hệ sinh huyết, hệ 

tuần hoàn tim, hệ bài tiết,… 

MT3. Về thực hành sinh viên cần nắm vững kĩ thuật mổ khám, 

phương pháp quan sát những thay đổi khác thường trên cơ thể gia 

súc, gia cầm và viết biên bản mổ khám. 

2 

Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73 

Chẩn đoán bệnh thú y Sinh viên được cung cấp các kiến thức về cách chẩn đoán bệnh dựa 

trên các biểu hiện bệnh trên từng hệ thống cơ quan ở gia súc và gia 

cầm, cách khám các hệ thống như: hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô 

hấp, hệ thống thần kinh, hệ thống tiết niệu, hệ thống tiêu hóa, khám 

hệ thần kinh 

3 

Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

74 

Sản khoa gia súc MT1. Nắm được đặc điểm sinh lý sinh sản của gia súc  

MT2. Nắm được đặc điểm của một số bệnh sản khoa thường gặp 

trên gia súc 

MT3. Nắm được phương pháp chẩn đoán chuyên sâu bệnh bệnh 

sản khoa 

MT4. Nắm được cách phòng ngừa bệnh và sử dụng thuốc điều trị 

các bệnh sản khoa 

2 

Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

75 
Dịch tễ học thú y MT1. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về dịch tễ học, 

quá trình sinh dịch bệnh.  
2 

Học kỳ 4 
Điểm bộ phận: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2. Sinh viên nắm được cách thức đo lường dịch bệnh, mô tả và 

phân tích số liệu nhằm phục vụ cho quản lý dịch bệnh. 

MT3. Sinh viên có được kiến thức cơ bản về điều tra, giám sát dịch 

bệnh.  

MT4. Sinh viên nắm được các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực tế sản xuất. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76 

Bệnh nội khoa thú y 2 MT1: Kiến thức về nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh, phương pháp 

chẩn đoán và thu thập các triệu chứng bệnh  

MT2: Vận dụng các kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh gia súc  

MT3: Khả năng nghiên cứu chuyên môn, làm việc nhóm, xây dựng 

kế hoạch  

MT4: Trách nhiệm và chuẩn xác trong công tác khám bệnh, điều 

trị và phòng bênh  

3 

Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

77 

Bệnh truyền nhiễm 

động vật 2 

MT1: Nắm được và hiểu rõ từng loại nguyên nhân gây bệnh, những 

yếu tố ảnh hưởng đến từng loại mầm bệnh, cơ thể động vật, đặc điểm 

chung và đặc điểm điển hình của từng bệnh truyền nhiễm khác nhau 

trên các loài động vật khác nhau. 

 MT2: Tổng hợp, phân tích những đặc điểm liên quan và phân 

biệt được đặc điểm khác nhau ở các bệnh truyền nhiễm để từ đó chẩn 

đoán lâm sàng dựa trên các đặc điểm về dịch tễ, triệu chứng và bệnh 

tích điển hình của từng bệnh. 

 MT3: Đánh giá được tình hình bệnh, xử lý được các tình huống 

các bệnh xảy ra trên các loài động vật. 

 MT4: Vận dụng, xây dựng được các phác đồ điều trị hiệu quả 

cho từng loại bệnh khác nhau. 

3 

Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

78 

Ngoại khoa thú y 2 MT1; Thực hiện được phẫu thuật phức tạp ở vùng đầu, bụng, niệu 

sinh dục, chi-đuôi 

MT2: Cung cấp cho người học kiến thức là cơ sở lý luận để chẩn 

đoán, điều trị chấn thương, nhiễm trùng ngoại khoa, tổn thương cơ 

giới 

MT3: Cung cấp cho người học kiến thức trong chẩn đoán và điều 

trị hoại tử, hoại thư, loét, lỗ dò; khối u; bệnh ở mắt; bệnh ở xương, 

khớp, móng; bệnh ở da 

3 

Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79 

Thực tập rèn nghề thú 

y 

MT1: vận dụng kiến thức lý thuyết trong thực tế, đồng thời qua đợt 

thực tập thực tế, sinh viên sẽ trau dồi kiến thức lý thuyết. Từ những 

kiến thức thực tế mà sinh viên tiếp cận, họ sẽ có động lực để tiếp nhận 

các kiến thức sâu về chuyên môn thú y. 

MT2: Sinh viên sẽ có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để 

thao tác trong thực tế. Thông qua thực tập, các thao tác như tiêm, 

khám, điều trị, tổ chức hoạt động thú y…sẽ được nâng cao. Có kỹ 

năng viết và báo cáo chuyên đề chuyên môn thực tế. 

MT3: Trong đợt thực tập, sinh viên còn được học, nâng cao các kỹ 

năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, đặc biệt là các kiến 

thức bản địa sẽ được tiếp nhận qua đợt thực tập thực tế. Sinh viên sẽ 

có thái độ thực tập nghiêm túc, hăng say tham gia công tác tại địa 

phương vì đó sẽ là môi trường tốt để sinh viên học tập và nâng cao 

kiến thức. 

3 

Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

80 

Thực tập giáo trình 

thú y 

- Nắm vững và cũng cố lại kiến thức đã học thông qua thực tập, 

thực tế tại các công ty hoặc các phòng thí nghiệm 

- Nhận thức được vai trò của ngành thú y và mối quan hệ trong hợp 

tác đào tạo, nghiên cứu với các đơn vị khác ngoài trường 

3 

Học kỳ 7 
Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

- Nắm bắt các qui trình chăn nuôi, qui trình vệ sinh sát trùng 

chuồng trại ứng dụng trong từng cơ sở sản xuất 

81 

Thực tập tổng hợp thú 

y 

MT1: Kiến thức chuyên môn của nhiều lĩnh vực như: Bệnh truyền 

nhiễm, bệnh nội ngoại sản khoa, bệnh ký sinh trùng, bệnh ngoại khoa, 

kiểm soát giết mổ, dược lý, thú y vệ thú y, dịch tễ học thú y  

MT2: Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế trong công tác 

thú y như phòng, trị bệnh, kiểm soát giết mổ và quản lý dịch bệnh 

động vật  

MT3: Khả năng nghiên cứu chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, làm 

việc nhóm, lập kế hoạch, báo cáo thuyết trình trước tập thể  

MT4: Trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực Thú y; trách 

nhiệm, đạo đức  

3 

Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

82 

Thực tập phòng mạch 

thú y 

MT1: Kiến thức chuyên môn của nhiều lĩnh vực như: Bệnh truyền 

nhiễm, bệnh nội ngoại sản khoa, bệnh ký sinh trùng, bệnh ngoại khoa, 

dược lý, thú y vệ thú y, dịch tễ học thú y trong chữa trị cho thú nhỏ 

MT2: Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế trong công tác 

thú y như phòng, trị bệnh ho thú  nhỏ 

MT3: Khả năng nghiên cứu chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, làm 

việc nhóm, lập kế hoạch, báo cáo thuyết trình trước tập thể  

MT4: Trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực Thú y; trách 

nhiệm, đạo đức  

3 

Học kỳ 9 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

83 

Bệnh chó mèo MT1. Sinh viên nắm được những kiến thức căn bản về giải phẫu 

và sinh lý trên chó mèo 

MT2. Sinh viên nắm và thực hiện được các phương pháp khám 

lâm sàng trên chó, mèo 

3 

Học kỳ 

10 
Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Sinh viên nắm và phân tích được các kết quả cận lâm sàng 

trên chó, mèo 

MT4. Sinh viên nắm được nguyên nhân, cách sinh bệnh, triệu 

chứng, cách chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa các bệnh thường gặp trên 

chó, mèo 

84 

Dươc lí thú y MT1: Sinh viên nắm được khái niệm thế nào là thuốc, các cách tác 

dụng của thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc 

MT2: Sinh viên sẽ có kỹ năng vận dụng các kiến thức về các nhóm 

thuốc trong việc học tập các môn học chuyên ngành, áp dụng các kiến 

thức về dược lý trong chăn nuôi, thú y 

MT3: Sinh viên sẽ có thái độ chuẩn mực về kiến thức ngành đặc 

biệt là những kiến thức cơ bản về thuốc, các chế phẩm hóa học sử 

dụng trong thực tế chăn nuôi và sử dụng trong phòng và điều trị bệnh 

cho vật nuôi 

3 

Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

85 

Luật thú y MT1. Vận dụng pháp luật trong công tác chuyên môn của mình, 

góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong 

cộng đồng. 

MT2.Trên cơ sở các nghị định, thông tư, quy định áp dụng vào tình 

hình thực tế để xử lý các vấn đề trong lĩnh vực thú y một cách chính 

xác.  

2 

Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

86 

Vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

MT1. Mục tiêu của môn học giúp cho sinh viên nắm được kiến 

thức chuyên môn về thực phẩm, an toàn thực phẩm và ngộ độc tình 

trạng ô nhiễm thực phẩm và việc sử dụng các chất hóa học, thuốc 

kháng sinh và các chất cấm trong sản xuất thực phẩm hiện nay  

MT2. Hiểu được địa cương về vi sinh vật trong thực phẩm, các 

nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm  

2 

Học kỳ 9 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT3. Nắm được các yêu cầu và biện pháp vệ sinh chủ yếu áp dụng 

trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Nắm được kỹ thuật 

HACCP trong việc đảm bảo chất lượng thực phẩm.  

MT4. Nắm được luật an toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện luật 

87 

Một sức khỏe MT1: Kiến thức cơ bản về một sức khỏe như: một sức khỏe (MSK) 

và các năng lực cốt lõi MSK.  

MT2: Vận dụng kiến MSK và năng lực cốt lõi MSK các vấn đề 

sức khỏe  

MT3: Khả năng nghiên cứu chuyên môn, làm việc nhóm, lập kế 

hoạch, báo cáo thuyết trình trước tập thể 

MT4: Trách nhiệm trong học tập; trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp sau khi tốt nghiệp 

2 

Học kỳ 9 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

88 

Chẩn đoán hình ảnh Sinh viên nắm được Phương pháp sử dụng máy X-Quang; máy 

siêu âm; Chẩn đoán các tổn thương các cơ quan qua hình ảnh; Các 

bệnh về thai; Các bệnh do tổn thương bên trong cơ thể. 

2 

Học kỳ 9 Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

89 

Bệnh truyền lây giữa 

người và động vật 

MT1: Kiến thức cơ bản về bệnh truyền lây giữa người và động vật 

MT2: Vận dụng kiến bệnh truyền lây giữa người và động vật trong 

chữa bệnh và phòng bênh cho động vật 

MT3: Khả năng nghiên cứu chuyên môn, làm việc nhóm, lập kế 

hoạch, báo cáo thuyết trình trước tập thể 

MT4: Trách nhiệm trong học tập; trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp sau khi tốt nghiệp 

2 

Học kỳ 9 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

90 

Khoa học ong mật MT1: Cung cấp cho người học khối kiến thức về sinh học ong mật; 

kỹ thuật nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế, bảo quản sản phẩm và phòng 

trừ  bệnh ong mật. 

2 

Học kỳ 8 Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

MT2: Rèn luyện cho người học các thao tác kỹ thuật trong nuôi 

dưỡng, chia đàn, phòng trừ  bệnh ong, khai thác, sơ chế và bảo quản 

sản phẩm ong mật. 

MT3: Rèn luyện cho người học có ý thức tự giác trong học tập, 

nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ đúng trong việc rèn luyện 

tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp vào thực tiễn sản xuất, nghiên cứu 

khoa học, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

91 

Bệnh học thủy sản 

MT1: Sinh viên nắm được vai trò của nuôi trồng thủy sản và nuôi 

trồng thủy sản nước ngọt; Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đặc 

điểm của môi trường nước; 

MT2: Sinh viên nắm được đặc điểm sinh học của các loài cá nuôi. 

MT3: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật nuôi ghép 

nhiều loài cá trong ao, hồ; kỹ thuật nuôi đơn một số loài cá; Kỹ thuật 

nuôi cá ruộng lúa, nuôi cá lồng bè, nuôi cá hồ chứa; kỹ thuật phòng 

trị bệnh cho cá nuôi. 

MT4: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật ương nuôi 

và vận chuyển cá giống.  

MT5: Sinh viên có thể ứng dụng kiến thức trong nuôi cá nước ngọt 

và phòng trị bệnh cho cá. 2 

Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

92 
Khóa luận tốt nghiệp 

 
10 Học kỳ 

10 

Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

93 Chuyên đề tốt nghiệp  4 
Học kỳ 

10 

Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 
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2. Khoa Kinh tế 

2.1. Chuyên ngành đào tạo Kinh tế nông nghiệp 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1.  Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức lý 

luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về 

triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã 

hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 

gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa 

duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và 

cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người 

3 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

2.  Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền kinh tế; vấn 

đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng như những vấn 

đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ 

tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

3.  Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin 

nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng 

các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 

trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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4.  Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ 

thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân 

tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề 

trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

5.  Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của 

Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, 

niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch 

sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận 

thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

6.  Lịch sử các 

học thuyết 

kinh tế 

Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về hoàn cảnh 

ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế trong dòng chảy lịch sử các học 

thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  cơ sở cho việc vận dụng vào quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu, phân tích và vận dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những vấn đề 

thực tiễn. Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết kinh tế. 

Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát triển của Đảng. 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

7.  Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Học phần Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề 

liên quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể bao 

2 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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gồm: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Quy 

phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến pháp; 

Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống tham 

nhũng…. 

cuối kì 

>=70% 

8.  Tâm lý học 

đại cương 

Tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lí 

và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. Kiến thức tâm 

lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong các 

trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. Nội dung của học phần 

gồm các khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm lí học như: Quan niệm về tâm 

lí; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình thành và phát triển tâm lí, 

ý thức; các quá trình tâm lí như: Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, trí nhớ, ngôn 

ngữ, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân cách, tình cảm, ý chí của con người; 

hành vi, chuẩn mực hành vi, sự sai lệch hành vi cá nhân, sự sai lệch hành vi xã hội và 

cách khắc phục. 

2 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

9.  Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội dung 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức xã hội học, 

bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc trưng trong tiếp 

cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình lí thuyết; một số chủ 

đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tướng tác xã hội; 

cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự điều tiết của xã hội, chuyển 

biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

2 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

10.  Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

Học phần Soạn thảo văn bản và hợp đồng là học phần nhằm trang bị cho người học 

một cách có hệ thống những kiến thức về thể thức, quy trình và kỹ năng soạn thảo 

văn bản hành chính, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng; giúp sinh viên hiểu biết về 

phong cách ngôn ngữ để có thể soạn thảo các loại văn bản vừa đúng thể thức vừa 

chuẩn mực về phong cách ngôn ngữ. Qua việc soạn thảo các loại văn bản đảm bảo 

nhu cầu soạn thảo trong hoạt động hành chính; tránh rủi ro trong quá trình soạn thảo 

hợp đồng, bảo đảm những lợi ích mà các bên tham gia hợp đồng mong muốn đạt được 

khi ký kết hợp đồng sẽ có hiệu lực thực thi trên thực tế. Học phần bao gồm những nội 

2 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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dung cơ bản như: Những vấn đề chung về văn bản; Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản; 

Soạn thảo văn bản hành chính; 

Soạn thảo văn bản quản trị doanh nghiệp;Soạn thảo văn bản hợp đồng. 

11.  Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung cấp 

cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội 

các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng 

với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục tiêu quan trọng hơn nữa là giúp 

người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu, r èn luyện ý thức 

cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giao tiếp; Bồi dưỡng cho người học thái độ yêu quý và giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai 

lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.Học phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo 

lập và tiếp nhận văn bản; Rèn luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn 

luyện kĩ năng chính tả.  

2 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

12.  Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. Học 

phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị những điều kiện 

cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. Học phần cũng 

đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng được một kế hoạch hành 

động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những 

thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức 

về trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối 

với khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt 

động của doanh nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như 

Quản trị điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được 

thiết kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

13.  Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên những kỹ 
2 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 
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năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. Học phần bao 

gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác lập mục tiêu và làm 

việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức công việc và quản lí thời 

gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ hình thành và vận dụng được một 

cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp 

sinh viên trở nên năng động hơn. Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện 

trong học phần, sinh viên còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các 

học phần khác trong chuyên ngành 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

14.  Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ năng 

nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, đồng 

thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, 

được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin 

về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách 

con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong nhà và những vấn đề thuộc nhu 

cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các 

học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

15.  Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh viên 

tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, lồng ghép 

trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của 

trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới thiệu và hướng dẫn thực hành 

các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có kiến thức về những phong cách giao 

tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học 

phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của 

một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

16.  Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường đại học Tây 

Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc 

nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm 

bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình 

3 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết 

các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng 

ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có 

thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, 

học phần tiếng Anh 3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung 

cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

17.  Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng ghép 

trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của 

trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ 

năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc thông báo về các 

chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả tranh về các chủ đề quen 

thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng 

về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, 

hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách 

giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng 

Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích 

lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và 

con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.  

3 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

18.  Toán cao 

cấp cho 

kinh tế 

Toán học đóng vai trò quan trọng trong việc học tập và nghiên cứu các vấn đề của 

kinh tế. Học phần Toán cao cấp cho kinh tế trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất về Giải tích như đạo hàm và vi phân của hàm một biến, đạo hàm riêng và 

vi phân của hàm nhiều biến, cực trị của hàm một biến, cực trị của hàm nhiều biến, 

ứng dụng của toán học vàoviệc phân tích quá trình và ra quyết định trong kinh tế, 

quản lý, ... Học phần này còn cung cấp một số kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính 

như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng vào nghiên cứu một số 

mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. Thông qua việc học toán cao cấp sinh viên 

có thể học tốt các học phần cho chuyên ngành kinh tế như Quy hoạch tuyến tính, Toán 

kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế lượng,… 

2 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

19.  Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại cương 
2 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 
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hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản lí thông 

tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết các yêu cầu 

công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng 

các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn thảo văn bản với 

Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, thiết kế 

và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ 

sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

20.  Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần trang bị 

cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

21.  Cờ vua 1 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người 

tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi 

Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với 

sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao 

khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

22.  Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể người tập 

có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt 

hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp 

bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

23.  Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một sức 

khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. Học 

phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động tác bổ 

trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật kiểu 

bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, phát triển thể lực chung, 

phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra Học phần học còn góp 

1 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác. 

24.  Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận động 

trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển tương ứng 

các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… Cùng với hệ 

phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố chất vận động thể 

lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khả năng phối hợp 

vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, 

phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo 

sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức 

khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích 

cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính 

tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường 

tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các 

dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

25.  Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế hoạch 

đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản đối 

với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần trang bị cho sinh 

viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. Nắm vững phương 

pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ thuật cơ bản, có khả 

năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

26.  Cờ vua 2 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người 

tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi 

Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với 

sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao 

khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

27.  Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng như 

việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện không 

sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng thực hiện 

1 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn 

gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu vũ cổ điển này là nhằm 

cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể dục Aerobic không chỉ là một 

Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng người dân từ cuối những năm 80 

mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình 

diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết 

hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dưới 2 phút. 

cuối kì 

>=70% 

28.  Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và cường 

độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, phán đoán 

nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

29.  Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết thực cả 

về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một số động tác, 

kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục 

tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong 

nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện 

bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác để nâng cao 

thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

30.  Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa 

học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng 

rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được 

một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

31.  Cờ vua 3 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người 

tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi 

1 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
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Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với 

sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao 

khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 

cuối kì 

>=70% 

32.  Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến tranh 

nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an 

ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các 

thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình 

mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên 

quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề 

cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Học phần này là 

những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để vận dụng học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

33.  Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề 

cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Phòng, 

chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn 

thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền 

thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

34.  Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp 

sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm trang 

bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong 

ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong 

doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm; điều 

lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ 

khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân 

1 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên 

tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

35.  Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật  

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp 

sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số 

loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong 

chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

36.  Kinh tế vi 

mô 1 

Học phần Kinh tế vi mô 1 là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo đối 

với các ngành học thuộc khối kinh tế nói chung. Học phần giới thiệu cho người học 

các nguyên lý cơ bản của kinh tế học cơ bản và ứng dụng vào thực tiễn hiện nay của 

xã hội. Nội dung cụ thể bao gồm: Các vấn đề cơ bản của kinh tế học; Lý thuyết cầu 

cung và một số vận dụng; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết về hành 

vi của doanh nghiệp; Lý thuyết về chi phí sản xuất và quyết định lựa chọn của doanh 

nghiệp; Lý thuyết về các cấu trúc thị trường. 

3 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

37.  Kinh tế vĩ 

mô 1 

Học phần Kinh tế Vĩ mô 1 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của tất 

cả các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế. Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế dưới góc độ tổng thể, cụ thể nó nghiên 

cứu các biến số kinh tế vĩ mô như: lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng GDP, cán cân 

thương mại, cán cân thanh toán….. và cơ chế vận hành của các công cụ chính sách 

kinh tế vĩ mô mà Nhà nước sử dụng để điều chỉnh nền kinh tế trong ngắn hạn. 

3 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

38.  Nguyên lý 

thống kê 

Nội dung cơ bản của học phần là nghiên cứu quá trình tổ chức điều tra, tổng hợp 

số liệu, phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế - xã hội bằng các phương pháp 

cụ thể như phân tổ thống kê, số tuyệt đối, số bình quân, mode, số trung vị, điều tra 

chọn mẫu, hồi quy tương quan, dãy số biến động theo thời gian, điều tra chọn mẫu.  

3 HK3 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

39.  Marketing Môn học marketing là môn cơ sở, cung cấp những kiến thức nền tảng về marketing 

trong giai đoạn giáo dục đại cương cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh 

doanh, là cơ sở kiến thức cho việc nghiên cứu sâu các môn học chuyên ngành. Môn 

học cung cấp kiến thức nền tảng về những triết lý kinh doanh hiện đại để tham gia 

3 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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vào kinh tế thị trường. Sau  khi học xong học phần này người học có khả năng giải 

quyết vấn đề lien quan đến lĩnh vực marketing trong các doanh nghiệp và các hoạt 

động xã hội. Trước hết người học hiểu được bản chất của marketing thông qua một 

số khái niệm liên quan đến Marketing; Bên cạnh đó nó giúp người học biết cách phân 

tích môi trường marketing, hiểu rõ hành vi khách hàng và lựa chọn thị trường mục 

tiêu. Từ đó có thể hiểu và biết cách phân tích, vận dụng triển khai chiến lược 

Marketing thông qua 4 công cụ của Marketing mix: Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc 

tiến.  

cuối kì 

>=70% 

40.  Luật kinh 

tế 

Học phần Luật Kinh tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các khối 

ngành kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức pháp luật thực 

định về hầu hết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế của các chủ thể kinh doanh. 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống pháp luật trong thực tế. 

Học phần đề cập đến các nội dung chính bao gồm: Những vấn đề chung về Luật kinh 

tế; Pháp luật về chủ thể kinh doanh; Pháp luật về phá sản; Pháp luật về cạnh tranh; 

Pháp luật về hợp đồng kinh doanh - thương mại; Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh 

doanh - thương mại 

3 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

41.  Quản trị 

học 

Quản trị học là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các ngành thuộc 

Khoa Kinh tế bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức và phối hợp hoạt 

động có hiệu quả của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của cả 

tổ chức trong điều kiện biến động của môi trường kinh tế xã hội.  

3 HK2 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

42.  Nguyên lý 

kế toán 

Học phần Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các 

khối ngành Kinh tế, và là học phần cơ sở của ngành Kế toán và Kế toán kiểm toán. 

Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết về nguyên lý cơ bản 

về kế toán trong ngành kế toán và kế toán kiểm toán và vận dụng vào thực tiễn công 

tác kế toán Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về Kế toán; 

Chứng từ kế toán và kiểm kê; Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép; Tính 

giá các đối tượng kế toán; Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Sổ kế toán và các 

hình thức kế toán; Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu. 

3 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

43.  Tài chính - 

tiền tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của khối 

ngành kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những vấn đề lí luận cơ bản về tài 
3 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 
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chính - tiền tệ như: những lí luận cơ bản về tiền tệ, tài chính và hệ thống tài chính, tài 

chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, thị trường tài 

chính, tài chính quốc tế. Đây là những kiến thức cần thiết và quan trọng làm nền tảng 

cho quá trình nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh 

tế, tài chính -  ngân hàng 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

44.  Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học Kinh tế là học phần bắt buộc trong 

các chương trình đào tạo các khối ngành Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống 

những kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và vận dụng vào nghiên 

cứu các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh tế. Các nội dung cụ thể bao gồm: Khái 

quát về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Suy luận khoa học; Những vấn đề 

cơ bản về phương pháp nghiên cứu kinh tế; Phương pháp tiến hành khóa luận, chuyên 

đề tốt nghiệp đại học 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

45.  Kinh tế 

lượng 

Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một 

phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô 

hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích 

định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng 

phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt nam 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

46.  Toán kinh 

tế 

Học phần Toán kinh tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, kế toán và Kinh tế. Học phần Toán kinh 

tế là học phần thuộc cơ sở ngành, nó có vai trò trong việc ứng dụng các công cụ toán 

học nhằm mô hình hóa và phân tích định lượng các hiện tượng và quá trình diễn ra 

trong các hoạt động kinh tế. Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu về mô hình toán 

kinh tế; Tối ưu hoá sản xuất và tiêu dùng; Bài toán QHTT; Bài toán vận tải. 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

47.  Địa lý kinh 

tế Việt 

Nam 

Học phần Địa lý kinh tế Việt Nam là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần này cung cấp những lý luận cơ bản 

về phân bố sản xuất, phân vùng kinh tế và quy hoạch vùng; những vấn đề về hệ thống 

lãnh thổ kinh tế - xã hội Việt Nam - lý luận và thực tiễn phát triển các ngành và các 

vùng kinh tế của Việt Nam. Đây là học phần trang bị kiến thức tổng hợp và căn bản 

để người học có thể tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành về quản trị kinh doanh, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế thương mại, dịch vụ, kinh tế phát 

triển, kinh tế quốc tế,… 

2 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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48.  Kinh tế đối 

ngoại 

Học phần Kinh tế đối ngoại là học phần tự chọn, cung cấp những kiến thức cơ bản 

về vai trò và vị trí của kinh tế đối ngoại trong nền kinh tế chung mỗi quốc gia. Sinh 

viên sẽ tiếp cận, tìm hiểu các nội dung chính trong học phần bao gồm: Những vấn đề 

cơ bản của kinh tế thế giới liên quan tới đặc điểm, liên kết kinh tế - thương mại quốc 

tế. Và những vấn đề hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam về thương mại quốc 

tế, đầu tư quốc tế và di chuyển quốc tế sức lao động. Đồng thời những quan điểm, 

đường lối, nguyên tắc và các chính sách phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam, quá 

trình hội nhập của Việt Nam 

2 HK1 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

49.  Kinh tế 

phát triển 

Học phần Kinh tế phát triển là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến 

thức cơ bản về phát triển kinh tế và vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế Việt 

Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế; 

Mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế; Các nguồn lực trong phát triển kinh tế; 

Nghèo và bất bình đẳng trong phát triển kinh tế; Tri thức với phát triển kinh tế; Toàn 

cầu hóa với phát triển kinh tế 

3 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

50.  Kinh tế tài 

nguyên và 

môi trường 

Môn học giới thiệu tổng quan những vấn đề cơ bản cuả kinh tế tài nguyên môi 

trường, công cụ phân tích kinh tế, các phương pháp định giá môi trường cũng như vai 

trò cuả kinh tế trong việc xây dựng chính sách, ra các quyết định liên quan đến quản 

lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên môi trường. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng 

quan về môi trường và phát triển kinh tế; Kinh tế học phúc lợi; Kinh tế tài nguyên; 

Kinh tế môi trường; Các phương pháp định giá môi trường; Các công cụ quản lý Kinh 

tế. 

3 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

51.  Kinh tế vi 

mô 2 

Học phần kinh tế vi mô 2 là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành đối với sinh viên theo học Ngành kinh tế và Kinh tế nông nghiệp. Đây là sự 

tiếp nối của học phần kinh tế vi mô 1 và nhấn mạnh vào tính ứng dụng của các lý 

thuyết. Nội dung cụ thể bao gồm: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; 

Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh; Lý thuyết về cân bằng tổng quát và hiệu 

kinh tế; Lý thuyết về thị trường với thông tin bất cân xứng; Lý thuyết về vấn đề ngoại 

tác và hàng hoá công cộng 

2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

52.  Kinh tế vĩ 

mô 2 

Học phần Kinh tế vĩ mô 2 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết 
2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 
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kinh tế trong đó các mô hình về hàng hóa, tiền tệ, thị trường lao động; mối quan hệ 

kinh tế vĩ mô như tiêu dùng, đầu tư, cung và cầu về tiền tệ và lao động; quan hệ giữa 

lạm phát, thất nghiệp; tỷ giá hối đoái và nền kinh tế mở; lý thuyết về tăng trưởng và 

những chính sách kinh tế vĩ mô gần đây của Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

Mô hình kinh tế và các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản; Tăng trưởng kinh tế; Mô hình 

tổng cầu, tổng cung theo giá và đường Phillips; Nền kinh tế mở trong ngắn hạn; 

Tiêu dùng; Mối quan hệ giữa lạm phát, thất nghiệp với tăng trưởng kinh tế 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

53.  Kinh tế 

quốc tế 

Môn Kinh tế quốc tế nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua 

việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực kinh tế và tài chính tiền tệ. Từ mục đích 

nghiên cứu, nội dung của môn học chia thành ba nội dung lớn:  Phần thứ nhất: Các 

học thuyết cổ điển và hiện đại về thương mại quốc tế;  Phần thứ hai: Chính sách 

thương mại quốc tế; Phần thứ ba: Toàn cầu hóa kinh tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

3 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

54.  Kinh tế 

nguồn nhân 

lực 

Kinh tế nguồn nhân lực là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế hệ đại học. Học phần này tập trung nghiên cứu các 

học thuyết và mô hình về chính sách quản lý nguồn nhân lực; Các phương pháp xác 

định nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu về thị trường lao động; 

Năng suất lao động và vấn đề trả công lao động cũng như tìm hiểu về một số vấn đề 

xã hội như việc làm và thất nghiệp. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về Kinh 

tế nguồn nhân lực; Dân số và nguồn nhân lực; Thị trường lao động; Năng suất lao 

động; Tiền lương; Việc làm và thất nghiệp 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

55.  Quản trị 

nhân sự 

Quản trị nguồn nhân lực là một trong những học phần tự chọn đối với sinh viên 

thuộc chuyên ngành Kinh tế và Kinh tế nông nghiệp. Học phần này nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết về quản trị nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp như: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, 

chọn lựa, sắp xếp bố trí công việc, đào tạo - phát triển nhân viên, phát triển nghề 

nghiệp, trả lương, các biện pháp khuyến khích động viên nhân viên và một số kiến 

thức về quan hệ lao động trong một doanh nghiệp.  

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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56.  Kinh tế 

công cộng Học phần Kinh tế công cộng là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến 

thức lý thuyết kinh tế học khu vực công cộng và vận dụng vào việc phân tích, đánh 

giá và chọn lựa phương án chính sách để thực hiện trong tiễn trên cơ sở tối ưu lợi ích 

xã hội. Các nội dung cụ thể bao gồm: Vai trò của khu vực công trong nền kinh tế; 

Hàng hóa công cộng và tác động ngoại vi; Một số chương trình chi tiêu công cộng; 

Lựa chọn công cộng; Thuế trong nền kinh tế thị trường 

3 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

57.  Thống kê 

nông 

nghiệp 

Học phần Thống kê Nông nghiệp là học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành 

gồm 6 chương với các nội dung về đối tượng và phương pháp của Thống kê nông 

nghiệp; Thống kê các yếu tố của quá trình sản xuất nông nghiệp; Thống kê sản xuất 

ngành trồng trọt; Thống kê kê sản xuất ngành chăn nuôi; Thống kê kết quả và hiệu quả 

kinh tế trong sản xuất nông nghiệp; Thống kê các ngành sản xuất khác và  thống kê đời 

sống nông dân. Học phần này là nền tảng cho nghiên cứu các môn học chuyên ngành 

chuyên sâu thuộc khối ngành kinh tế nông nghiệp và là kiến thức nền cho viết báo cáo 

thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp 

2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

58.  Thống kê 

kinh tế 
Học phần Thống kê Kinh tế là học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành gồm 

5 chương với các nội dung về đối tượng nghiên cứu và phân tổ trong thống kê kinh 

tế, thống kê dân số và nguồn lao động, thống kê của cải quốc dân, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê sản lượng quốc dân, hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). Học phần là môn 

học nền tảng cho nghiên cứu các môn học chuyên ngành chuyên sâu thuộc khối ngành 

kinh tế và là kiến thức nền tảng cho viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt 

nghiệp 

2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

59.  Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Học phần Kinh tế nông nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những 

kiến thức lý thuyết kinh tế học ngành nông nghiệp và vận dụng vào thực tiễn phát 

triển nông nghiệp Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về đặc thù của 

ngành nông nghiệp; Kinh tế học các nguồn lực trong nông nghiệp; Lý thuyết sản xuất 

nông nghiệp; Lý thuyết thị trường nông sản;Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông 

3 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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nghiệpCó kiến thức cơ bản quản lý nhà nước về kinh tế nói chung và vận dụng vào 

lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; 

Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực kinh tế và 

quản lý nông nghiệp. 

60.  Tín dụng 

nông thôn 

Học phần tín dụng nông thôn trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về các 

loại hình tín dụng trong nông thôn, quy mô hình thức hoạt động của các tổ chức tín 

dụng ở nông thôn; Thị trường tín dụng nông thôn cơ sở pháp lý và những chính sách 

dành cho nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Học phần này giúp sinh 

viên có những hiểu biết về các dự án trong nông nghiệp nông thôn cách lập và thẩm 

định một vài chỉ tiêu cơ bản trong các dự án phát triển nông thôn 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

61.   Tài chính 

công 

Học phần Tài chính công là học phần tự chọn, bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, và Kiểm toán. Học phần trang bị một cách hệ 

thống những kiến thức lý thuyết về Khu vực công và tài chính công. Các nội dung cụ 

thể bao gồm: Khu vực công và tài chính công; Hiệu quả và công bằng xã hội; Hàng 

hoá công và chi tiêu công; Thuế; Ngân sách nhà nước. 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

62.  Thị trường 

nông sản 

Môn Thị trường nông sản cung cấp các kiến thức căn bản về tổ chức thị trường; 

Phân tích các khái niệm đặc thù của thị trường nông sản tại Tây Nguyên nói riêng và 

Việt Nam nói chung, các lý thuyết về thị trường nông sản như: Cân bằng và phát triển 

thị trường nông sản; Môn học còn giới thiệu các khái niệm mới trong nghiên cứu phát 

triển thị trường nông sản như: Phân tích ngành hàng, chuỗi giá trị và liên kết phát 

triển thị trường, phương pháp đánh giá nhanh thị trường 

2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

63.  Quản trị 

doanh 

nghiệp 

nông 

nghiệp 

Học Quản trị doanh nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về Khoa học về kế hoạch hóa dự án, viết đề án dự án, quản lý dự án và đánh giá 

dự án và các vấn đề liên quan khác theo xu hướng hội nhập kinh tế với khu vực và 

quốc tế có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

64.  Xây dựng 

dự án phát 

triển nông 

thôn 

Học Xây dựng Dự án phát triển nông thôn là học phần bắt buộc trong chương trình 

đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về Khoa học về kế hoạch hóa dự án, viết đề án dự án, quản lý dự án 

và đánh giá dự án và các vấn đề liên quan khác theo xu hướng hội nhập kinh tế với 

khu vực và quốc tế có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa  

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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65.  Quy hoạch 

và lập dự 

án phát 

triển nông 

thôn 

Môn học Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp làm cơ sở hỗ trợ kiến thức cho các môn học: quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn; cung cấp cho sinh viên khả 

năng xây dựng phương án quy hoạch phát triển và lập dự án phát triển nông thôn đối 

với một địa phương cụ thể. Học phần gồm 5 chương, trước mỗi chương có đề ra mục 

tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt được tốt hơn nội dung 

môn học, cụ thể, chương 1, 2 cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở lý luận của 

quy hoạch phát triển nông thôn; chương 3 cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập qy 

hoạch phát triển nông thôn; chương 4 hướng dẫn sinh viên các bước tiến hành lập dự 

án 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

66.  Hệ thống 

định vị 

toàn cầu 

Môn học hệ thống định vị toàn cầu trong chương trình đào tạo ngành Quản lý đất 

đai là môn học bổ trợ cung cấp thêm cho sinh viên ngành quản lý đất đai kiến thức 

cơ bản đo đạc bằng công nghệ vệ tinh và ứng dụng của nó đối với đo đạc thành lập 

bản đồ cũng như khả năng ứng dụng của công nghệ GPS trong đời sống hàng ngày. 

Học phần gồm 3 chương, trước mỗi chương có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn 

tập để sinh viên có thể nắm bắt được tốt hơn nội dung môn học, cụ thể, chương 1 

cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở của đo đạc vệ tinh; Chương 2 giới thiệu về 

hệ thống định vị toàn cầu; Chương 3 cung cấp kiến thức về các nguyên lý định vị 

bằng GPS; Chương 4 hướng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ GPS trong đo đạc 

thành lập bản đồ. 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

67.  Chính sách 

nông 

nghiệp 

Học phần Chính sách nông nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về vai trò và đặc điểm của chính sách nông nghiệp, quá trình hoạch định, tổ chức thực 

thi và các chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Môn học cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản về chính sách liên quan 

đến phát triển nông nghiệp nông thôn cụ thể là: Ý nghĩa, vai trò và đặc điểm của chính 

sách đối với nông nghiệp nông thôn; Quá trình hoạch định và tổ chức thực thi các 

chính sách; Các nhóm chính sách nông nghiệp, nông thôn trên thế giới và các chính 

sách nông nghiệp nông thôn đang được thực thi ở Việt Nam. 

2 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

68.  Phát triển 

nông thôn 

Học phần Phát triển nông thôn là một trong những học phần bắt buộc trong chương 

trình đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. Học phần này cung 

cấp những khái niệm và lý thuyết cơ bản về phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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quy hoạch phát triển nông thôn, kinh tế hộ nông dân và trang trại. Sinh viên được 

trang bị các kiến thức liên quan đến kinh tế nông thôn, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, 

phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, môi trường nông thôn, vai trò của thể chế và các tổ 

chức phát triển nông thôn, và quy hoạch phát triển nông thôn. Hệ thống hoá các khái 

niệm về nông hộ, nông thôn thực trạng phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế nông thôn 

của Việt Nam. 

cuối kì 

>=70% 

69.  Trồng trọt 

đại cương 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản như: Thổ nhưỡng, Nông hóa, Canh tác, 

Chọn giống, Phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại, ... cho sinh viên không phải ngành trồng trọt 

như: Quản lý đất đai, Lâm nghiệp, Quản lý Tài nguyên rừng, Chăn nuôi-Thú y, Sư 

phạm sinh kỹ thuật Nông Lâm, Kinh tế Nông Lâm, Công nghệ sau thu hoạch hiểu rõ 

mối quan hệ giữa điều kiện ngoại cảnh với cây trồng và những nguyên lý ứng dụng 

để bảo vệ, duy trì độ phì đất nhưng vẫn tăng năng suất và sản lượng cây trồng 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

70.  Chăn nuôi 

đại cương 

Học phần cung cấp kiến thức bổ trợ cho sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp, nhằm 

cung cấp kiến thức đại cương về một chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp là 

ngành chăn nuôi. Nội dung chính của học phần: 1) trang bị tổng quan kiến thức cơ sở 

của ngành chăn nuôi bao gồm đại cương về di truyền giống động vật, sinh lý động 

vật, dinh dưỡng động vật, 2) Trang bị tổng quan về kỹ thuật chăn nuôi một số đối 

tượng chính bao gồm chăn nuôi trâu bò, heo và gia cầm 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

71.  Khuyến 

nông 

Học phần cung cấp kiến thức bổ trợ cho sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp, nhằm 

cung cấp kiến thức đại cương về một chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp là 

ngành chăn nuôi.Nội dung chính của học phần: 1) trang bị tổng quan kiến thức cơ sở 

của ngành chăn nuôi bao gồm đại cương về di truyền giống động vật, sinh lý động 

vật, dinh dưỡng động vật, 2) Trang bị tổng quan về kỹ thuật chăn nuôi một số đối 

tượng chính bao gồm chăn nuôi trâu bò, heo và gia cầm 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

72.  Kinh tế đất Học phần Kinh tế đất là học phần tực chọn trong chương trình đào tạo ngành Kinh 

tế nông nghiệp. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về kinh 

tế tài nguyên đất, cơ sơ và phương pháp nghiên cứu kinh tế đất cũng như đánh giá 

hiệu quả sử dụng đất. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

Khái quát về Đại cương về kinh tế Tài nguyên đất; Cơ sở khoa học nghiên cứu kinh tế 

đất; Phương pháp nghiên cứu kinh tế đất; Đánh giá hiệu quả sử dụng đất. 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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73.  Lâm 

nghiệp xã 

hội 

Nghiên cứu môn học LNXH sẽ giúp sinh viên có những kiến thức, kỹ năng và thái 

độ LNXH để họ có thể thực hiện tốt công việc chuyên môn sau này. Môn học này 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và phương pháp tiếp cận LNXH đồng 

thời cung cấp kiến thức nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các môn học liên quan 

như: Quản lý dự án LNXH, khuyến nông, nông lâm kết hợp và các môn học khác.Môn 

học giúp người học có cách nhìn tổng quan, hệ thống về các yếu tố tác động đến phát 

triển lâm nghiệp; nhìn nhận sự việc trong sự vận động, phát triển; phát triển lâm 

nghiệp dựa trên sự tác động tương hỗ giữa con người với môi trường trong một bối 

cảnh cụ thể, dựa trên nền tảng của hệ sinh thái nhân văn; một số vấn đề trong phát 

triển lâm nghiệp hiện nay; phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong từng hoạt động 

LNXH cụ thể. 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

74.  Lâm 

nghiệp đại 

cương 

Môn học LNĐC, là một học phần kiến thức bổ trợ cho sinh viên không chuyên. 

Nghiên cứu môn học LNĐC sẽ giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về lâm 

nghiệp. Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các đặc 

trưng và tính đặc thù của sản xuất Lâm nghiệp, các tiến trình xảy ra trong rừng, một 

số giải pháp kỹ thuật lâm sinh chủ yếu, phù trợ cho kiến thức nhóm ngành và kiến 

thức chuyên ngành đã được học để có cái nhìn tổng quát về nông - lâm nghiệp. Môn 

học còn khuyến khích sự quan tâm và sự tham gia của sinh viên tiếp cận các hoạt 

động Lâm nghiệp ở Việt Nam. Môn học còn giúp cho người học có khả năng thích 

ứng và làm tốt công việc theo đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, có cơ 

sở để áp dụng các kiến thức, kỹ năng và có thái độ phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, 

công việc và thực hiện linh hoạt các hoạt động sản xuất có gắn với lâm nghiệp sau 

khi ra trường. Học phần Lâm nghiệp đại cương là học phần tự chọn, thuộc nhóm các 

học phần bổ trợ trong chương trình đào tạo của các ngành nông nghiệp, phát triển 

nông thôn đặc biệt là các ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai 

và Kinh tế nông nghiệp. Vì vậy, học phần này được xây dựng nhằm cung cấp cho 

người học là sinh viên tham gia theo học các ngành bậc đại học tại khoa Nông Lâm 

nghiệp, khoa Kinh tế… của Trường Đại học Tây Nguyên; Cung cấp cho các cán bộ 

chuyên môn, các nhà quản lý và tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp những kiến thức 

cơ bản về lâm nghiệp nước ta nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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75.  Thực tập 

nghề 

nghiệp 
Học phần này nhằm cung cấp những kiến thức thực tế cho sinh viên liên quan đến 

các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn tại đơn vị được thực tập.    
4 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

76.  Khóa luận 

tốt nghiệp 

Thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp phù hợp với ngành học hoặc gần ngành học 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên được phân công; Tìm hiểu và liên hệ thực tiễn nhằm 

hệ thống toàn bộ những kiến thức sinh viên đã học trong chương trình đại học; Rèn 

luyện phương pháp học tập, nghiên cứu hoạt động thực tiễn, khả năng tổng hợp kiến 

thức khoa học và thực tiễn.  

Rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, tinh thần thái độ và ý thức, 

trách nhiệm của người sinh viên; Viết một đề tài tốt nghiệp theo yêu cầu 

10 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

77.  Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp phù hợp với ngành học hoặc gần ngành học 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên được phân công ;Tìm hiểu và liên hệ thực tiễn nhằm 

hệ thống toàn bộ những kiến thức sinh viên đã học trong chương trình đại học; Rèn 

luyện phương pháp học tập, nghiên cứu hoạt động thực tiễn, khả năng tổng hợp kiến 

thức khoa học và thực tiễn.  

Rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, tinh thần thái độ và ý thức, 

trách nhiệm của người sinh viên; Viết một đề tài tốt nghiệp theo yêu cầu 

4 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

78.  Phát triển 

cộng đồng 

Học phần Phát triển cộng đồng là học phần tự chọn trong nhóm học phần bổ trợ 

cho nhóm sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần này cung cấp những vấn đề lý luận 

cơ bản và tổng hợp về phát triển cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng trong phát 

triển nông thôn bao gồm: vai trò của lãnh đạo cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng 

trong việc lập kế hoạch và thực thi kế hoạch phát triển nông thôn, đề xuất phương 

pháp xây dựng và phát triển cộng đồng thích hợp. Đồng thời, học phần này cũng trang 

bị các kỹ năng cần thiết cho công tác phát triển công đồng như các phương pháp tiếp 

cận cộng đồng, các phương pháp huy động sự tham gia của công đồng trong quá trình 

phát triển.  

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

79.  Quản lý 

công 

Học phần Quản lý công là học phần tự chọn trong nhóm học phần bổ trợ cho nhóm 

sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận trong chương trình đào tạo ngành Kinh 
2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 
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tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức cơ 

bản về những kiến thức cơ bản về quản lý công, các cách tiếp cận trong quản lý công 

hiện nay cũng như liên hệ với thực trạng quản lý công ở Việt Nam. Các nội dung cụ 

thể bao gồm: Khái quát về khu vực công và quản lý khu vực công; Quản lý hành 

chính công; Quản lý dịch vụ công; Quản lý tài chính công 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

80.  Chương 

trình phát 

triển kinh 

tế xã hội 

Học phần chương trình phát triển kinh tế - xã hội là học phần tự chọn trong chương 

trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần này được bố trí vào 

học kỳ cuối và dành cho các sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Học phần trang 

bị cho người học những vấn đề lý luận và kiến thức thực tiễn về chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội, phương pháp xây dựng, thẩm định và quản lý các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội; từ đó có khả năng phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 

các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao 

gồm: Tổng quan về chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng và thẩm định 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý, giám sát và đánh giá chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội; Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam  

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

81.  Quy hoạch 

tổng thể 

phát triển 

kinh tế xã 

hội 

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH là một trong những học phần tự chọn trong 

nhóm học phần bổ trợ cho nhóm sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận trong 

chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp. Học phần gồm những kiến thức về 

khái niệm quy hoạch và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; vai trò và 

nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quan điểm cơ bản của 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; nguyên tắc lập quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội; căn cứ của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; yêu 

cầu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; mối quan hệ giữa quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với một số loại hình quy hoạch khác; nội dung của 

quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; căn cứ, nội dung và trình tự lập quy hoạch tổng 

thể phát triển KT-XH các cấp và các ngành, lĩnh vực; thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, công tác quản lý quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH. Đây là học phần làm nền tảng để sinh viên ngành Quản lý đất đai học 

các học phần tiếp theo đó là Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất đô thị và 

điểm dân cư nông thôn, Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn 

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 



102 

 

82.  Quản lý 

hành chính 

nhà nước 

về đất đai 

Học phần “Quản lý hành chính Nhà nước về đất đai” là một trong những học phần 

tự chọn trong nhóm học phần bổ trợ cho nhóm sinh viên không đủ điều kiện làm khóa 

luận trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp. Học phần này có mục 

đích không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành học, những 

quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai mà còn rèn luyện cho sinh viên 

về thái độ làm việc sau khi ra trường, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của một cán 

bộ quản lý về lĩnh vực đất đai với hy vọng đặt một nền tảng về lý tưởng sống để phục 

vụ xã hội ngày càng tốt đẹp và văn minh. Học phần gồm 5 chương, trước mỗi chương 

có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt được tốt hơn 

nội dung môn học, cụ thể, chương 1 sẽ tổng quan về quản lý hành chính Nhà nước về 

đất đai; chương 2 giới thiệu bộ máy quản lý hành chính Nhà nước về đất đai; chương 

3 hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; chương 4 trình bày chi 

tiết 15 nội dung quản lý hành chính Nhà nước về đất đai; và chương 5 sơ lược những 

quy định trong quản lý và sử dụng một số loại đất 

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

2.2. Chuyên ngành đào tạo Kinh tế 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1.  Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức lý 

luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về 

triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã 

hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 

gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa 

duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước 

và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người 

3 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

2.  Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

2 HK4 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng như 

những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng lập 

trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

cuối kì 

>=70% 

3.  Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin 

nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận 

dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn 

đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

4.  Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư duy độc 

lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm tin vào mục 

tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính 

trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

5.  Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự 

hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị phương pháp tư duy khoa 

học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng 

vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về 

lịch sử của Đảng. 

2 HK7 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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6.  Lịch sử các 

học thuyết 

kinh tế 

Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về hoàn cảnh 

ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế trong dòng chảy lịch sử các 

học thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  cơ sở cho việc vận dụng vào quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự 

nghiên cứu, phân tích và vận dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những 

vấn đề thực tiễn. Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết 

kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của Kinh tế 

chính trị Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát triển của Đảng. 

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

7.  Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Học phần Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề 

liên quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể 

bao gồm: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; 

Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật 

và trách nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến 

pháp; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống 

tham nhũng…. 

2 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

8.  Tâm lý học 

đại cương 

Tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm 

lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. Kiến thức 

tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong 

các trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. Nội dung của học 

phần gồm các khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm lí học như: Quan niệm 

về tâm lí; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình thành và phát 

triển tâm lí, ý thức; các quá trình tâm lí như: Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, 

trí nhớ, ngôn ngữ, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân cách, tình cảm, ý chí 

của con người; hành vi, chuẩn mực hành vi, sự sai lệch hành vi cá nhân, sự sai lệch 

hành vi xã hội và cách khắc phục. 

2 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

9.  Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội 

dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức xã 

hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc trưng 

2 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình lí thuyết; 

một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tướng 

tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự điều tiết của xã 

hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

cuối kì 

>=70% 

10.  Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

Học phần Soạn thảo văn bản và hợp đồng là học phần nhằm trang bị cho người 

học một cách có hệ thống những kiến thức về thể thức, quy trình và kỹ năng soạn 

thảo văn bản hành chính, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng; giúp sinh viên hiểu biết 

về phong cách ngôn ngữ để có thể soạn thảo các loại văn bản vừa đúng thể thức vừa 

chuẩn mực về phong cách ngôn ngữ. Qua việc soạn thảo các loại văn bản đảm bảo 

nhu cầu soạn thảo trong hoạt động hành chính; tránh rủi ro trong quá trình soạn thảo 

hợp đồng, bảo đảm những lợi ích mà các bên tham gia hợp đồng mong muốn đạt 

được khi ký kết hợp đồng sẽ có hiệu lực thực thi trên thực tế. Học phần bao gồm 

những nội dung cơ bản như: Những vấn đề chung về văn bản; Sử dụng ngôn ngữ 

trong văn bản; Soạn thảo văn bản hành chính; 

Soạn thảo văn bản quản trị doanh nghiệp;Soạn thảo văn bản hợp đồng. 

2 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

11.  Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung cấp 

cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội 

các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng 

với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục tiêu quan trọng hơn nữa là 

giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu, r èn luyện 

ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói 

và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp; Bồi dưỡng cho người học thái độ yêu quý 

và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt 

ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.Học phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện 

kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; Rèn luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng 

dùng từ; Rèn luyện kĩ năng chính tả.  

2 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

12.  Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị những 

2 HK6 Điểm tích 

lũy <=30%, 
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điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. Học 

phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng được 

một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều chỉnh 

cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra học phần còn 

nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát triển 

nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và với cả 

cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. Đây là học phần sử 

dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị điều hành, Quản trị tài chính, 

Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết kế gọn nhẹ, có phần kiến thức 

cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập học phần này. 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

13.  Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. 

Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác lập 

mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức 

công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ hình 

thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào trong thực 

tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. Với những kiến 

thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn có thể vận dụng 

sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong chuyên ngành 

2 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

14.  Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại 

học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc 

hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như 

các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, 

gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong nhà và 

những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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15.  Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới thiệu và 

hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có kiến thức về 

những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở 

cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

16.  Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường đại 

học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng 

Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, 

mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, trình 

bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng 

về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; 

giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các 

phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 3 còn giúp sinh 

viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

17.  Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng ghép 

trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 

của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát triển bốn 

kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc thông báo về 

các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả tranh về các chủ đề 

quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa đựng thông tin 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng tiếng Anh; giới 

thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong 

cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết 

tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích 

3 HK4 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước 

và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.  

18.  Toán cao 

cấp cho 

kinh tế 

Toán học đóng vai trò quan trọng trong việc học tập và nghiên cứu các vấn đề 

của kinh tế. Học phần Toán cao cấp cho kinh tế trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản nhất về Giải tích như đạo hàm và vi phân của hàm một biến, đạo hàm 

riêng và vi phân của hàm nhiều biến, cực trị của hàm một biến, cực trị của hàm nhiều 

biến, ứng dụng của toán học vàoviệc phân tích quá trình và ra quyết định trong kinh 

tế, quản lý, ... Học phần này còn cung cấp một số kiến thức cơ bản về đại số tuyến 

tính như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng vào nghiên cứu 

một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. Thông qua việc học toán cao cấp 

sinh viên có thể học tốt các học phần cho chuyên ngành kinh tế như Quy hoạch 

tuyến tính, Toán kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế lượng,… 

2 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

19.  Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại cương 

hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản lí thông 

tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết các yêu cầu 

công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử 

dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn thảo văn bản 

với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, 

thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học 

phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào học tập 

và cuộc sống. 

2 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

20.  Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần trang 

bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

21.  Cờ vua 1 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người 

tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi 

Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với 

1 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao 

khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

cuối kì 

>=70% 

22.  Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể người tập 

có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt 

hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ 

giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

23.  Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động 

tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản đúng kĩ 

thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, phát triển 

thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra Học 

phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong 

… tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác. 

1 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

24.  Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển tương 

ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… Cùng với 

hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố chất vận động 

thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khả năng phối 

hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu 

lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, 

đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng 

cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp 

phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng 

tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con 

người, giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

1 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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25.  Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ 

bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần trang bị 

cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. Nắm vững 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ thuật cơ 

bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt 

1 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

26.  Cờ vua 2 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người 

tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi 

Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với 

sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao 

khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

27.  Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện 

không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng 

thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm nhạc 

mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu vũ cổ điển 

này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể dục Aerobic 

không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng người dân từ 

cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính thi đấu cao hàng 

đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, sự phối 

hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dưới 2 phút. 

1 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

28.  Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và cường 

độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, phán đoán 

nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

29.  Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết thực 

cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một số động 

1 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng 

mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao 

trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra tập 

luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong 

… tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác để 

nâng cao thể chất cho sinh viên. 

cuối kì 

>=70% 

30.  Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa 

học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. 

Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có 

được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

31.  Cờ vua 3 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người 

tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi 

Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với 

sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao 

khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 

1 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

32.  Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 

và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để vận dụng học những 

học phần khác. 

3 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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33.  Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số 

vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề dân 

tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người 

khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; 

An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở 

Việt Nam 

2 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

34.  Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự 

nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại 

trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công 

hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự 

phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

1 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

35.  Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số 

loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong 

chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

36.  Kinh tế vi 

mô 1 

Học phần Kinh tế vi mô 1 là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

đối với các ngành học thuộc khối kinh tế nói chung. Học phần giới thiệu cho người 

học các nguyên lý cơ bản của kinh tế học cơ bản và ứng dụng vào thực tiễn hiện nay 

3 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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của xã hội. Nội dung cụ thể bao gồm: Các vấn đề cơ bản của kinh tế học; Lý thuyết 

cầu cung và một số vận dụng; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết về 

hành vi của doanh nghiệp; Lý thuyết về chi phí sản xuất và quyết định lựa chọn của 

doanh nghiệp; Lý thuyết về các cấu trúc thị trường. 

cuối kì 

>=70% 

37.  Kinh tế vĩ 

mô 1 

Học phần Kinh tế Vĩ mô 1 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của 

tất cả các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế. Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế dưới góc độ tổng thể, cụ thể 

nó nghiên cứu các biến số kinh tế vĩ mô như: lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng 

GDP, cán cân thương mại, cán cân thanh toán….. và cơ chế vận hành của các công 

cụ chính sách kinh tế vĩ mô mà Nhà nước sử dụng để điều chỉnh nền kinh tế trong 

ngắn hạn. 

3 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

38.  Nguyên lý 

thống kê 

Nội dung cơ bản của học phần là nghiên cứu quá trình tổ chức điều tra, tổng hợp 

số liệu, phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế - xã hội bằng các phương pháp 

cụ thể như phân tổ thống kê, số tuyệt đối, số bình quân, mode, số trung vị, điều tra 

chọn mẫu, hồi quy tương quan, dãy số biến động theo thời gian, điều tra chọn mẫu.  

3 HK3 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

39.  Marketing Môn học marketing là môn cơ sở, cung cấp những kiến thức nền tảng về 

marketing trong giai đoạn giáo dục đại cương cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, 

quản trị kinh doanh, là cơ sở kiến thức cho việc nghiên cứu sâu các môn học chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức nền tảng về những triết lý kinh doanh hiện đại 

để tham gia vào kinh tế thị trường. Sau  khi học xong học phần này người học có 

khả năng giải quyết vấn đề lien quan đến lĩnh vực marketing trong các doanh nghiệp 

và các hoạt động xã hội. Trước hết người học hiểu được bản chất của marketing 

thông qua một số khái niệm liên quan đến Marketing; Bên cạnh đó nó giúp người 

học biết cách phân tích môi trường marketing, hiểu rõ hành vi khách hàng và lựa 

chọn thị trường mục tiêu. Từ đó có thể hiểu và biết cách phân tích, vận dụng triển 

khai chiến lược Marketing thông qua 4 công cụ của Marketing mix: Sản phẩm, Giá, 

Phân phối, Xúc tiến.  

3 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

40.  Luật kinh 

tế 

Học phần Luật Kinh tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các khối 

ngành kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức pháp luật thực 

định về hầu hết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế của các chủ thể kinh 

3 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 
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doanh. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống pháp luật trong 

thực tế. Học phần đề cập đến các nội dung chính bao gồm: Những vấn đề chung về 

Luật kinh tế; Pháp luật về chủ thể kinh doanh; Pháp luật về phá sản; Pháp luật về 

cạnh tranh; Pháp luật về hợp đồng kinh doanh - thương mại; Pháp luật giải quyết 

tranh chấp kinh doanh - thương mại 

cuối kì 

>=70% 

41.  Quản trị 

học 

Quản trị học là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các ngành thuộc 

Khoa Kinh tế bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức và phối hợp hoạt 

động có hiệu quả của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của 

cả tổ chức trong điều kiện biến động của môi trường kinh tế xã hội.  

3 HK2 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

42.  Nguyên lý 

kế toán 

Học phần Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các 

khối ngành Kinh tế, và là học phần cơ sở của ngành Kế toán và Kế toán kiểm toán. 

Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết về nguyên lý cơ bản 

về kế toán trong ngành kế toán và kế toán kiểm toán và vận dụng vào thực tiễn công 

tác kế toán Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về Kế toán; 

Chứng từ kế toán và kiểm kê; Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép; 

Tính giá các đối tượng kế toán; Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Sổ kế toán 

và các hình thức kế toán; Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu. 

3 HK4 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

43.  Tài chính - 

tiền tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của 

khối ngành kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những vấn đề lí luận cơ 

bản về tài chính - tiền tệ như: những lí luận cơ bản về tiền tệ, tài chính và hệ thống 

tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, 

thị trường tài chính, tài chính quốc tế. Đây là những kiến thức cần thiết và quan 

trọng làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ chuyên 

môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính -  ngân hàng 

3 HK4 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

44.  Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học Kinh tế là học phần bắt buộc trong 
các chương trình đào tạo các khối ngành Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ 
thống những kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và vận dụng vào 
nghiên cứu các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh tế. Các nội dung cụ thể bao 
gồm: Khái quát về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Suy luận khoa học; 

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu kinh tế; Phương pháp tiến hành 
khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp đại học 

45.  Kinh tế 

lượng 

Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một 

phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của 

mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân 

tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử 

dụng phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt nam 

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

46.  Toán kinh 

tế 

Học phần Toán kinh tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, kế toán và Kinh tế. Học phần Toán kinh 

tế là học phần thuộc cơ sở ngành, nó có vai trò trong việc ứng dụng các công cụ toán 

học nhằm mô hình hóa và phân tích định lượng các hiện tượng và quá trình diễn ra 

trong các hoạt động kinh tế. Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu về mô hình 

toán kinh tế; Tối ưu hoá sản xuất và tiêu dùng; Bài toán QHTT; Bài toán vận tải. 

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

47.  Địa lý kinh 

tế Việt 

Nam 

Học phần Địa lý kinh tế Việt Nam là học phần tự chọn trong chương trình đào 

tạo ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần này cung cấp những lý luận cơ 

bản về phân bố sản xuất, phân vùng kinh tế và quy hoạch vùng; những vấn đề về hệ 

thống lãnh thổ kinh tế - xã hội Việt Nam - lý luận và thực tiễn phát triển các ngành 

và các vùng kinh tế của Việt Nam. Đây là học phần trang bị kiến thức tổng hợp và 

căn bản để người học có thể tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành về quản trị kinh 

doanh, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế thương mại, dịch vụ, kinh 

tế phát triển, kinh tế quốc tế,… 

2 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

48.  Kinh tế đối 

ngoại 

Học phần Kinh tế đối ngoại là học phần tự chọn, cung cấp những kiến thức cơ 

bản về vai trò và vị trí của kinh tế đối ngoại trong nền kinh tế chung mỗi quốc gia. 

Sinh viên sẽ tiếp cận, tìm hiểu các nội dung chính trong học phần bao gồm: Những 

vấn đề cơ bản của kinh tế thế giới liên quan tới đặc điểm, liên kết kinh tế - thương 

mại quốc tế. Và những vấn đề hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam về thương 

mại quốc tế, đầu tư quốc tế và di chuyển quốc tế sức lao động. Đồng thời những 

quan điểm, đường lối, nguyên tắc và các chính sách phát triển kinh tế đối ngoại Việt 

Nam, quá trình hội nhập của Việt Nam 

2 HK1 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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49.  Kinh tế 

phát triển 

Học phần Kinh tế phát triển là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những 

kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế và vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế 

Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển 

kinh tế; Mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế; Các nguồn lực trong phát triển 

kinh tế; Nghèo và bất bình đẳng trong phát triển kinh tế; Tri thức với phát triển kinh 

tế; Toàn cầu hóa với phát triển kinh tế 

3 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

50.  Kinh tế tài 

nguyên và 

môi trường 

Môn học giới thiệu tổng quan những vấn đề cơ bản cuả kinh tế tài nguyên môi 

trường, công cụ phân tích kinh tế, các phương pháp định giá môi trường cũng như 

vai trò cuả kinh tế trong việc xây dựng chính sách, ra các quyết định liên quan đến 

quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên môi trường. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

Tổng quan về môi trường và phát triển kinh tế; Kinh tế học phúc lợi; Kinh tế tài 

nguyên; Kinh tế môi trường; Các phương pháp định giá môi trường; Các công cụ 

quản lý Kinh tế. 

3 HK6 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

51.  Kinh tế vi 

mô 2 

Học phần kinh tế vi mô 2 là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành đối với sinh viên theo học Ngành kinh tế và Kinh tế nông nghiệp. Đây là sự 

tiếp nối của học phần kinh tế vi mô 1 và nhấn mạnh vào tính ứng dụng của các lý 

thuyết. Nội dung cụ thể bao gồm: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; 

Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh; Lý thuyết về cân bằng tổng quát và hiệu 

kinh tế; Lý thuyết về thị trường với thông tin bất cân xứng; Lý thuyết về vấn đề 

ngoại tác và hàng hoá công cộng 

2 HK4 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

52.  Kinh tế vĩ 

mô 2 

Học phần Kinh tế vĩ mô 2 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết 

kinh tế trong đó các mô hình về hàng hóa, tiền tệ, thị trường lao động; mối quan hệ 

kinh tế vĩ mô như tiêu dùng, đầu tư, cung và cầu về tiền tệ và lao động; quan hệ giữa 

lạm phát, thất nghiệp; tỷ giá hối đoái và nền kinh tế mở; lý thuyết về tăng trưởng và 

những chính sách kinh tế vĩ mô gần đây của Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao 

gồm: Mô hình kinh tế và các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản; Tăng trưởng kinh tế; Mô 

hình tổng cầu, tổng cung theo giá và đường Phillips; Nền kinh tế mở trong ngắn hạn; 

Tiêu dùng; Mối quan hệ giữa lạm phát, thất nghiệp với tăng trưởng kinh tế 

2 HK4 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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53.  Kinh tế 

quốc tế 

Môn Kinh tế quốc tế nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua 

việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực kinh tế và tài chính tiền tệ. Từ mục đích 

nghiên cứu, nội dung của môn học chia thành ba nội dung lớn:  Phần thứ nhất: Các 

học thuyết cổ điển và hiện đại về thương mại quốc tế;  Phần thứ hai: Chính sách 

thương mại quốc tế; Phần thứ ba: Toàn cầu hóa kinh tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

3 HK7 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

54.  Kinh tế 

nguồn nhân 

lực 

Kinh tế nguồn nhân lực là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế hệ đại học. Học phần này tập trung nghiên cứu các 

học thuyết và mô hình về chính sách quản lý nguồn nhân lực; Các phương pháp xác 

định nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu về thị trường lao 

động; Năng suất lao động và vấn đề trả công lao động cũng như tìm hiểu về một số 

vấn đề xã hội như việc làm và thất nghiệp. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan 

về Kinh tế nguồn nhân lực; Dân số và nguồn nhân lực; Thị trường lao động; Năng 

suất lao động; Tiền lương; Việc làm và thất nghiệp 

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

55.  Quản trị 

nhân sự 

Quản trị nguồn nhân lực là một trong những học phần tự chọn đối với sinh viên 

thuộc chuyên ngành Kinh tế và Kinh tế nông nghiệp. Học phần này nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết về quản trị nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp như: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển 

dụng, chọn lựa, sắp xếp bố trí công việc, đào tạo - phát triển nhân viên, phát triển 

nghề nghiệp, trả lương, các biện pháp khuyến khích động viên nhân viên và một số 

kiến thức về quan hệ lao động trong một doanh nghiệp.  

2 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

56.  Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Học phần Kinh tế nông nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những 

kiến thức lý thuyết kinh tế học ngành nông nghiệp và vận dụng vào thực tiễn phát 

triển nông nghiệp Việt Nam. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về đặc thù 

của ngành nông nghiệp; Kinh tế học các nguồn lực trong nông nghiệp; Lý thuyết 

sản xuất nông nghiệp; Lý thuyết thị trường nông sản;Quản lý nhà nước về kinh tế 

trong nông nghiệp 

3 HK5 Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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57.  Quản lý 

nhà nước 

về kinh tế 

Học phần Quản lý nhà nước về kinh tế là học phần tự chọn trong chương trình 

đào tạo ngành Kinh tế. Học phần này cung cấp những lý luận cơ bản về: Nền kinh 

tế thị trường và vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế; Bộ máy quản lý nhà nước về 

kinh tế; Chức năng và nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế; Công cụ, phương 

thức và ra quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế; Quản lý quỹ chi ngân sách 

Nhà nước. 

Đây là học phần trang bị kiến thức căn bản để người học có thể tiếp thu tốt các môn 

học chuyên ngành về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế ngành của nền kinh 

tế 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

58.  Kinh tế 

công cộng 

Học phần Kinh tế công cộng là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 
ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những 
kiến thức lý thuyết kinh tế học khu vực công cộng và vận dụng vào việc phân tích, 
đánh giá và chọn lựa phương án chính sách để thực hiện trong tiễn trên cơ sở tối 
ưu lợi ích xã hội. Các nội dung cụ thể bao gồm: Vai trò của khu vực công trong nền 
kinh tế; Hàng hóa công cộng và tác động ngoại vi;Một số chương trình chi tiêu công 
cộng; Lựa chọn công cộng; Thuế trong nền kinh tế thị trường 

3 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

59.  Tài chính 

công 

Học phần Tài chính công là học phần tự chọn, bắt buộc trong chương trình đào 
tạo ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán, và Kiểm toán. Học phần trang 
bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết về Khu vực công và tài chính công. 
Các nội dung cụ thể bao gồm: Khu vực công và tài chính công; Hiệu quả và công 
bằng xã hội; Hàng hoá công và chi tiêu công; Thuế; Ngân sách nhà nước. 

3 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

60.  Thống kê 

doanh 

nghiệp 

Học phần trang bị cho người học gồm một số nội dung chính sau đây: Thống kê 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Thống kê giá thành sản 

xuất và hiệu quả hoạt động sản xuất; Thống kê lao động trong doanh nghiệp; Thống 

kê tài sản cố định; Thống kê vốn kinh doanh Đây là một môn học tự chọn trong khối 

ngành kinh tế 

2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

61.  Thống kê 

kinh tế 

Học phần Thống kê Kinh tế là học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành 

gồm 5 chương với các nội dung về đối tượng nghiên cứu và phân tổ trong thống kê 
2 HK4 

Điểm tích 

lũy <=30%, 
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kinh tế, thống kê dân số và nguồn lao động, thống kê của cải quốc dân, hệ thống chỉ 

tiêu thống kê sản lượng quốc dân, hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). Học phần là 

môn học nền tảng cho nghiên cứu các môn học chuyên ngành chuyên sâu thuộc khối 

ngành kinh tế và là kiến thức nền tảng cho viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa 

luận tốt nghiệp 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

62.  Kinh tế 

thương mại 

Môn học Kinh tế thương mại đề cập đến các nội dung sau: Khái niệm và điều 

kiện lịch sử ra đời của thương mại, làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng 

của ngành thương mại đối với sự phát triển kinh tế nói chung, các lý thuyết thương 

mại; Tìm hiểu doanh nghiệp và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp thương mại 

trong nền kinh tế quốc dân; Hệ thống quản lý Nhà nước về thương mại; Cơ chế, 

chính sách quản lý Nhà nước về thương mại; Hệ thống các công cụ quản lý thương 

mại; Tổ chức kinh doanh thương mại hàng hóa trong cơ chế thị trường; Hoạt động 

kinh doanh hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; Thương mại điện tử; Để đánh 

giá được hiệu quả kinh doanh thương mại, phần cuối môn học đề cập đến những 

phương thức hạch toán kinh doanh trong thương mại, khẳng định vai trò quan trọng 

của thương mại đối với kinh tế - xã hội nói chung và đối với ngành thương mại nói 

riêng 

3 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

63.  Kinh tế du 

lịch 

Học phần Kinh tế du lịch là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết kinh 

tế học ngành du lịch và vận dụng vào thực tiễn phát triển ngành du lịch tại Việt Nam. 

Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về khái niệm, lịch sử, vai trò, xu hướng 

và các loại hình du lịch; Kinh tế học các nguồn lực trong du lịch; Lý thuyết cầu và 

cung du lịch; Phân tích lợi ích – chi phí các dự án du lịch và phân tích hiệu quả du 

lịch; Lý thuyết về du lịch bền vững và ứng dụng công nghệ sáng tạo vào trong du 

lịch; Quản lý nhà nước về kinh tế trong du lịch 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

64.  Quản trị 

kinh doanh 

du lịch và 

lữ hành 

Học phần trang bị những kiến thức về khái niệm, vai trò của du lịch và lữ hành, 

sản phẩm, thị trường khách hàng của hãng lữ hành; xem xét mối quan hệ giữa các 

nhà cung cấp với doanh nghiệp du lịch – lữ hành, cách thức đàm phán, làm việc với 

các đơn vị kinh doanh liên quan; những nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức hãng 

du lịch – lữ hành, cách tiếp cận và phương pháp xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức 

cho hãng du lịch – lữ hành, chức năng và phạm vi trách nhiệm của một số phòng 

2 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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ban cơ bản trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch và lữ hành; tổ chức xúc tiến hỗn 

hợp chương trình tour và tổ chức bán chương trình tour 

65.  Kinh tế 

công 

nghiệp 

Học phần Kinh tế công nghiệp là học phần bắt buộc, chiếm vị trí quan trọng trong 

chương trình đào tạo cho chuyên ngành Kinh tế. Học phần cung cấp những kiến 

thức tổng quan về công nghiệp và kinh tế công nghiệp. Các nội dung chính được 

giới thiệu trong học phần bao gồm những vấn đề cơ bản về công nghiệp như vai trò 

của công nghiệp, các hoạt động công nghiệp và mối quan hệ giữa các hoạt động này; 

nguồn lực trong công nghiệp như tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, vốn, lao động, 

công nghệ; tổ chức sản xuất công nghiệp, thị trường sản phẩm công nghiệp như sản 

phẩm công nghiệp, phân loại, chu kỳ sống sản phẩm công nghiệp, marketing công 

nghiệp; đầu tư phát triển công nghiệp và quản lý nhà nước đối với công nghiệp Việt 

Nam. 

3 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

66.  Lập và 

thẩm định 

dự án đầu 

tư 

Học phần Lập và thẩm định dự án đầu tư là học phần bắt buộc trong chương trình 

đào tạo ngành kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý 

thuyết về Lập và thẩm định dự án đầu tư và vận dụng vào quản trị các dự án đầu tư 

trong thực tiễn.  

Các nội dung cụ thể bao gồm: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư, hoạt động 

đầu tư vốn và dự án đầu tư; Phương pháp luận hình thành một dự án đầu tư; Nghiên 

cứu tổ chức quản lý, nhân sự và kỹ thuật của của dự án đầu tư; Phân tích tài chính 

của dự án đầu tư; Phân tích và thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư; 

So sánh và lựa chọn phương án đầu tư 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

67.  Hệ thống 

định vị 

toàn cầu 

(GPS) 

Môn học hệ thống định vị toàn cầu trong chương trình đào tạo ngành Quản lý đất 

đai là môn học bổ trợ cung cấp thêm cho sinh viên ngành quản lý đất đai kiến thức 

cơ bản đo đạc bằng công nghệ vệ tinh và ứng dụng của nó đối với đo đạc thành lập 

bản đồ cũng như khả năng ứng dụng của công nghệ GPS trong đời sống hàng ngày. 

Học phần gồm 3 chương, trước mỗi chương có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi 

ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt được tốt hơn nội dung môn học, cụ thể, chương 

1 cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở của đo đạc vệ tinh; Chương 2 giới thiệu 

về hệ thống định vị toàn cầu; Chương 3 cung cấp kiến thức về các nguyên lý định 

vị bằng GPS; Chương 4 hướng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ GPS trong đo đạc 

thành lập bản đồ 

2 HK5 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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68.  Phân tích 

lợi ích chi 

phí 

Học phần Phân tích lợi ích và chi phí là một học phần bắt buộc trong chương 

trình đào tạo của sinh viên chuyên ngành Kinh tế. Đây là một công cụ phân tích kinh 

tế được sử dụng khá phổ biến ở các quốc gia phát triển nhằm nhận diện, lượng hóa 

và định giá bằng tiền tất cả lợi ích và chi phí trên quan điểm xã hội của một dự án, 

một chính sách hoặc một chương trình phát triển nhằm cung cấp thông tin cho người 

ra quyết định xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn những phương án sử dụng 

nguồn lực tốt nhất về khía cạnh hiệu quả kinh tế. Nội dung cụ thể gồm: Giới thiệu 

phân tích lợi ích và chi phí; Xem xét mô hình thị trường cạnh tranh; Nhận dạng lợi 

ích và chi phí; Đánh giá với giá cả thị trường và đánh giá trong điều kiện không có 

thị trường; Yếu tố thời gian của lợi ích và chi phí; Tỷ suất chiết khấu xã hội và lựa 

chọn tiêu chí đầu tư; Tổ chức phân tích. 

3 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

69.  Phân tích 

dữ liệu 

kinh tế 

Học phần Phân tích dữ liệu kinh tế là học phần tự chọn trong chương trình đào 

tạo ngành Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý thuyết 

về phân tích dữ liệu kinh tế và vận dụng vào thực tiễn thông qua việc chạy các mô 

hình, trình bày, xử lý các dữ liệu kinh tế. Các nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan 

về khái niệm, phương pháp và các ứng dụng của phân tích dữ liệu kinh tế hiện nay; 

Lý thuyết và ứng dụng về cách xử lý dữ liệu trước khi phân tích dữ liệu kinh tế; Lý 

thuyết về Data Visulization (Hình dung hóa dữ liệu); Lý thuyết về các mô hình hồi 

quy gồm hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, hồi quy phi tuyến tính, hồi quy theo 

thời gian và dữ liệu bảng, sử dụng các biến giả và thiết kế các thực nghiệm; Ứng 

dụng vào phân tích nhóm dữ liệu kinh tế bất kì. 

3 HK6 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

70.  Nguyên lý 

cơ bản về 

chính sách 

kinh tế xã 

hội 

Học phần chính sách kinh tế xã hội trang bị kiến thức cơ bản về chính sách kinh 

tế - xã hội và phân tích chính sách kinh tế xã hội; Giúp người học có kỹ năng phân 

tích, tổng hợp và đánh giá những chính sách kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, có 

khả năng tham gia hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách kinh tế - xã hội. Môn 

học nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, các nhân tố ảnh hưởng đến các chính sách kinh 

tế-xã hội; những đòi hỏi với hoạt động phân tích chính sách và các nhà phân tích 

chính sách. Trên cơ sở đó, môn học xác định các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, quy 

trình và các nội dung cần thực hiện của hoạt động phân tích chính sách trong toàn 

bộ quá trình chính sách: hoạch định, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các 

chính sách kinh tế - xã hội.  

2 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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Môn học nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, các nhân tố ảnh hưởng đến các chính 

sách kinh tế-xã hội; những đòi hỏi với hoạt động phân tích chính sách và các nhà 

phân tích chính sách. Trên cơ sở đó, môn học xác định các nguyên tắc, mục tiêu, 

yêu cầu, quy trình và các nội dung cần thực hiện của hoạt động phân tích chính sách 

trong toàn bộ quá trình chính sách: hoạch định, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều 

chỉnh các chính sách kinh tế - xã hội 

71.  Thực tập 

nghề 

nghiệp 

Học phần này nhằm cung cấp những kiến thức thực tế cho sinh viên liên quan 

đến các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn tại đơn vị được thực 

tập.    

4 HK7 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

72.  Khóa luận 

tốt nghiệp 

Thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp phù hợp với ngành học hoặc gần ngành học 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên được phân công; Tìm hiểu và liên hệ thực tiễn 

nhằm hệ thống toàn bộ những kiến thức sinh viên đã học trong chương trình đại học; 

Rèn luyện phương pháp học tập, nghiên cứu hoạt động thực tiễn, khả năng tổng hợp 

kiến thức khoa học và thực tiễn.  

Rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, tinh thần thái độ và ý thức, 

trách nhiệm của người sinh viên; Viết một đề tài tốt nghiệp theo yêu cầu 

10 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

73.  Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp phù hợp với ngành học hoặc gần ngành học 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên được phân công; Tìm hiểu và liên hệ thực tiễn 

nhằm hệ thống toàn bộ những kiến thức sinh viên đã học trong chương trình đại học; 

Rèn luyện phương pháp học tập, nghiên cứu hoạt động thực tiễn, khả năng tổng hợp 

kiến thức khoa học và thực tiễn.  

Rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, tinh thần thái độ và ý thức, 

trách nhiệm của người sinh viên; Viết một đề tài tốt nghiệp theo yêu cầu 

4 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

74.  Phát triển 

cộng đồng 

Học phần Phát triển cộng đồng là học phần tự chọn trong nhóm học phần bổ trợ 

cho nhóm sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận trong chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần này cung cấp những vấn đề lý luận 

cơ bản và tổng hợp về phát triển cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng trong phát 

triển nông thôn bao gồm: vai trò của lãnh đạo cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng 

trong việc lập kế hoạch và thực thi kế hoạch phát triển nông thôn, đề xuất phương 

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 
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pháp xây dựng và phát triển cộng đồng thích hợp. Đồng thời, học phần này cũng 

trang bị các kỹ năng cần thiết cho công tác phát triển công đồng như các phương 

pháp tiếp cận cộng đồng, các phương pháp huy động sự tham gia của công đồng 

trong quá trình phát triển.  

75.  Quản lý 

công 

Học phần Quản lý công là học phần tự chọn trong nhóm học phần bổ trợ cho 

nhóm sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận trong chương trình đào tạo ngành 

Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến 

thức cơ bản về những kiến thức cơ bản về quản lý công, các cách tiếp cận trong quản 

lý công hiện nay cũng như liên hệ với thực trạng quản lý công ở Việt Nam. Các nội 

dung cụ thể bao gồm: Khái quát về khu vực công và quản lý khu vực công; Quản lý 

hành chính công; Quản lý dịch vụ công; Quản lý tài chính công 

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

76.  Chương 

trình phát 

triển kinh 

tế xã hội 

Học phần chương trình phát triển kinh tế - xã hội là học phần tự chọn trong 

chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế. Học phần này được bố 

trí vào học kỳ cuối và dành cho các sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Học 

phần trang bị cho người học những vấn đề lý luận và kiến thức thực tiễn về chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội, phương pháp xây dựng, thẩm định và quản lý các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội; từ đó có khả năng phân tích, đánh giá tình 

hình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các nội 

dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Xây 

dựng và thẩm định chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý, giám sát và 

đánh giá chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội của Việt Nam  

2 HK8 

Điểm tích 

lũy <=30%, 

điểm thi 

cuối kì 

>=70% 

 

  2.3. Chuyên ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá SV 

1 
Tiếng Anh 

1 

MT 1. Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, ngoại 

hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải nghiệm. 
3 

Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 
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MT 2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, 

quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, so sánh tính từ 

và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm 

khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ 

vựng trong từ điển. 

MT 3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin 

tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi 

tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

thúc học 

phần   70% 

2 

Thể dục cơ 

bản và 

Điền kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập thể dục 

để duy trì và phát triển thể chất. 
1 

Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

3 Cờ vua 1 Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết. 1 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

4 
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản 

của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo 

cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học 

tập và cuộc sống. 

MT4. Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình bày, soạn 

thảo văn bản, tính toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình diễn bài báo cáo. 

MT5. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, 

thảo luận và làm việc nhóm. 

2 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

5 
Tâm lý học 

đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm lí người, sự 

hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  
2 

Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  15%, 
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MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, vai trò của 

các quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành nhân cách con 

người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và cách khắc 

phục những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong học tập, 

trong lao động sau khi tốt nghiệp. 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   85% 

6 
Xã hội học 

đại cương 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt đối tượng 

nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như 

quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập 

thông tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên cứu 

những vấn đề xã hội có liên quan. 

2 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

7 

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

MT2: Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 

thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

MT3: Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam; 

MT4: Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết trình, phản 

biện và vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực 

tiễn học tập, công việc và đời sống; 

MT5: Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

2 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

8 
Kỹ năng 

mềm 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết 

yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công 

việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội 

2 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

9 
Kinh tế Vi 

mô 1 
MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học 3 

Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 
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MT2: Nắm được nguyên tắc chung của lý thuyết cung cầu và giá cả trên thị 

trường cũng như một số vận dụng của quy luật cung cầu. 

MT3: Nắm được lý thuyết về hành vi tiêu dùng và lý thuyết về chi phí cũng như 

việc ra quyết định của doanh nghiệp 

MT4: Có kiến thức về các cấu trúc thị trường cơ bản. 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

10 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

MT1: Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – 

Lênin.  

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật 

làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học 

khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học 

Mác-Lênin. 

3 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

11 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

MT1: Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, chức năng 

văn bản; các loại văn bản; kết cấu, các yêu cầu về nội dung và hình thức của văn 

bản;  

MT2: Hiểu về phong cách ngôn ngữ, có kiến thức về việc sử dụng ngôn ngữ 

trong văn bản; 

MT3: Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính, 

soạn thảo được các văn bản: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, diễn 

văn; 

MT4: Hiểu rõ về doanh nghiệp, văn bản quản lý doanh nghiệp; soạn thảo quyết 

định, nghị quyết, điều lệ doanh nghiệp; 

MT5: Nắm vững những vấn đề pháp lý về hợp đồng và những kỹ năng về soạn 

thảo hợp đồng;  

MT6: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

2 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

12 
Tiếng Việt 

thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề về văn 

bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học biết vận dụng 

những kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và 

tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả.  

2 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và Việt ngữ 

học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng 

Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học.  

13 

Toán Cao 

cấp cho 

kinh tế 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải tích như đạo hàm 

và vi phân của hàm một biến, đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, ứng dụng 

đạo hàm vào bài toán cực trị của hàm số; 

MT2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như 

ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; 

MT3. Cung cấp cho sinh viên một số ứng dụng của toán học vào các vấn đề của 

kinh tế, quản lý. 

2 
Học kỳ 

1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

14 
Tiếng Anh 

2 

MT 1. Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, ngoại 

hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải nghiệm. 

MT 2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, 

quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, so sánh tính từ 

và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm 

khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ 

vựng trong từ điển. 

MT 3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin 

tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi 

tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

15 

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm bóng, 

phát bóng) 
1 

Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

16 
Bơi lội cơ 

bản 
Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 

Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 
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thúc học 

phần   80% 

17 
Cầu lông 

cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 1 

Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

18 
Bóng bàn 

cơ bản 
Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 

Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

19 Cờ vua 2 Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

20 

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

MT2: SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng 

lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp 

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối 

ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

MT3: SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động 

viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết 

quả cao. 

3 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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21 

Công tác 

quốc phòng 

– An ninh 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và 

an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực 

thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

MT2: SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước trong 

các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết thúc HP2 đạt kết quả 

cao. 

MT3: Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng 

nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

22 
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự 

nội vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự 

bảo vệ Tổ quốc. 

1 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

23 

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức,kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2.Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném 

lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạnbài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được 

yêu cầu chiến thuật, cách đánh;động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu 

tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

24 Marketing 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Marketing như: Phân tích 

thị trường, nghiên cứu thị trường, các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT2: Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của doanh 

nghiệp. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng tiếp thị sản phẩm cụ thể. 

3 
Học kỳ 

2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc  

25 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. 

Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, 

tính sáng tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những nội dung 

không còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với người học 

không chuyên lý luận chính trị. 

MT2: Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và 

nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp 

trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

MT3: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với 

người học. 

2 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

26 
Tiếng Anh 

3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, công 

việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, sức khỏe và các 

loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động 

từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp 

diễn, thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, 

cách nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và 

không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm  

  MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin 

tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông 

tin và lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

3 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

27 
Teakwondo 

cơ bản 
Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 1 

Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 
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28 

Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác 1 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

29 
Bóng đá cơ 

bản 

Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và thi 

đấu. 
1 

Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

30 
Bóng rổ cơ 

bản 
Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 

Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

31 Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết 1 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

32 
Nguyên lý 

thống kê 

MT1: Hiểu rõ được các phương pháp luận về thống kê và những phương pháp 

nghiên cứu cụ thể để có thể phân tích và dự đoán xu hướng vận động và phát triển 

của các hiện tượng kinh tế - xã hội. 

MT2: Hiểu rõ những kiến thức cơ bản của môn học, giúp cho người học có thể 

học tốt các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và vận dụng 

chúng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

MT3: Hiểu được tầm quan trọng về kiến thức và kỹ năng cũng như ý nghĩa của 

học phần Nguyên lý thống kê trong việc ứng dụng vào các ngành học cụ thể. 

3 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

33 
Kinh tế Vĩ 

mô 1 

MT1: Có kiến thức nền tảng về kinh tế học vĩ mô và hiểu rõ các khái niệm cơ 

bản trong kinh tế học vĩ mô cũng như mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô 

cơ bản 

3 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 
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MT2: Có kiến thức về các chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân cơ bản 

MT3: Nắm vững lý thuyết về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

MT4: Hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến 

nền kinh tế cũng như sự tác động kết hợp của hai nhóm chính sách này đến nền 

kinh tế mở 

MT5: Có kiến thức căn bản và chuyên sâu về hai vấn đề của nền kinh tế là lạm 

phát và thất nghiệp 

MT6: Có khả năng phát hiện vấn đề và liên hệ lý thuyết để giải thích các hiện 

tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn 

thúc học 

phần   70% 

34 
Quản trị 

học 

MT1: Khái quát được lịch sử phát triển các tư tưởng quản trị, tính khoa học và 

nghệ thuật trong quản trị, khái quát lên được lý thuyết cơ bản của quản trị kinh 

doanh. 

MT2: Nắm được nguyên tắc, phương pháp và cơ sở khoa học của các quyết định 

trong quản trị. 

MT3: Nắm được nguyên tắc và các chức năng quản trị. 

MT4: Nắm được các quyết định được thực hiện bởi các nhà quản trị. 

MT5: Giải quyết được các vấn đề quản trị thông qua việc sử dụng các tình 

huống. 

MT6: Phác họa lên được chân dung của nhà quản trị thế kỷ 21 

3 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

35 
Nguyên lý 

kế toán 

MT1: Hiểu rõ về quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, vai trò, các quy 

định, nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam hiện nay; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về nội dung, phân loại, lập, xử lý và kiểm kê chứng 

từ trong kế toán; 

MT3: Nắm vững nguyên tắc phản ánh các loại tài khoản của kế toán, các phương 

pháp ghi sổ kép và hệ thống được các loại tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam; 

MT4: Hiểu rõ và vận dụng được yêu cầu, nguyên tắc và tính giá một số đối 

tượng chủ yếu ( TSCĐ, hàng tồn khoa); 

MT5: Có kiến thức cơ bản tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài 

chính doanh nghiệp hiện nay; 

3 
Học kỳ 

3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT6: Phân biệt được các hình thức sổ kế toán, cách mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và 

sửa sai trên sổ kế toán; 

MT7: Vận dụng được kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong 

doanh nghiệp; 

MT8: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực 

kế toán và kế toán kiểm toán. 

36 
Tiếng Anh 

4 

MT1. Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, môi 

trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, công nghệ, phương 

tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. Ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, 

nguyên nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành, thể 

chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực hiện các 

bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. Các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; 

nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các 

bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, 

việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa 

ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp 

nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, 

việc làm. 

MT5: Các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng 

ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

MT6: Các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung 

cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông 

tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối 

quân tâm cá nhân. 

3 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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35 
Tài chính - 

Tiền tệ 

MT1: Hiểu được những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính 

cũng như các định chế tài chính trung gian. 

MT2: Hiểu và phân tích được các chính sách tiền tệ và chính sách tài chính quốc 

gia. 

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để làm rõ các vấn đề về lí 

thuyết tiền tệ, hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian và lưu thông 

tiền tệ. 

MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu. 

3 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

36 Thuế 

MT1: Hiểu và vận dụng cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế trong việc 

tìm hiểu các loại thuế khác nhau của hệ thống thuế Việt Nam hiện hành; 

MT2: Thực hiện tốt việc tính thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ thể; 

MT3: Phân tích, giải thích những tình huống thuế trên thực tế, những ảnh hưởng 

của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đến đời sống của 

cá nhân người nộp thuế ; 

MT4: Chia sẻ sự hiểu biết của mình về thuế đến cộng đồng; 

2 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

37 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã 

hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận 

dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn 

đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa 

xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

2 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

38 
Luật kinh 

tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, 

chủ thể của Luật kinh tế. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về địa vị pháp lý 

của các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty hợp danh, công ty cổ phần, hợp tác xã và hộ kinh doanh); 

MT2: Hiểu rõ các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh nghiệp phá sản;  

3 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT3: Nắm vững vững lý thuyết về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị 

trí thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

giữa các doanh nghiệp; 

MT4: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của hợp đồng, điều kiện ký 

kết và có hiệu lực, các hình thức bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý 

của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nắm được các phương thức giải 

quyết tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp kinh doanh - thương mại; 

MT5: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. 

39 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

KH 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học; Nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu; 

MT2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận dạng, lựa chọn và phát triển 

vấn đề nghiên cứu; Thiết kế đề cương nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra; 

MT3: Hướng dẫn cách thu thập, xử lý và phân tích tài liệu để trả lời câu hỏi 

nghiên cứu; 

MT4: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày và phản biện các vấn 

đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế. 

2 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

40 

Kế toán 

doanh 

nghiệp 

MT1. Nguyên tắc và bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng 

đến tình hình tài sản của doanh nghiệp 

MT2. Vận dụng được kiến thức đã học để xử lý bài tập và xử lý các tình huống 

thực tế liên quan đến nội dung của học phần 

MT3. Vận dụng được các nguyên tắc đó để đánh giá được tình hình tài chính 

của doanh nghiệp 

MT4. Khả năng làm việc nhóm, phản biện các nội dung liên quan đến kế toán 

và báo cáo tài chính. 

MT5. Khả năng tự học, tự tìm hiểu để giải quyết vấn đề 

3 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

41 

Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp 

MT1. Trình bày những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của đơn vị hành 

chính sự nghiệp. 

MT2.Cung cấp kiến thức về quy trình tổ chức kế toán các phần hành kế toán 

gồm vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, tài sản cố định, các khoản thanh 

toán, các khoản thu – chi – xác định kết quả các hoạt động và xác định thặng dư 

3 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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(thâm hụt)…để xử lý, phân tích và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 

đơn vị hành chính sự nghiệp 

MT3.Hướng dẫn đọc và lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán để cung 

cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc quản lý nguồn kinh phí một cách có 

hiệu quả. 

MT4. Rèn luyện khả năng tự học tập, đọc tài liệu và tra cứu thông tin một cách 

nghiêm túc, chăm chỉ. 

MT5. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và trình bày trước đám đông 

42 
Toán tài 

chính 

MT1: Nắm vững các phép toán lãi đơn cơ bản 

MT2: Hiểu rõ cách trình bày một tài khoản vãng lai 

MT3: Hiểu được phép tính lãi kép và so sánh với phép toán lãi đơn 

MT4: Có khả năng sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

2 
Học kỳ 

4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

43 
Tiền tệ 

ngân hàng 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về tiền tệ và cung cầu tiền tệ; 

MT2: Cung cấp kiến thức về cấu trúc của hệ thống ngân hàng trên thế giới và ở 

Việt Nam; 

MT3: Cung cấp kiến thức tổng quan về tín dụng, lãi suất tín dụng và rèn luyện 

kỹ năng tính toán dựa trên lãi suất trong các hoạt động đầu tư, cho vay, gửi tiền; 

MT4: Trang bị kiến thức về khái niệm, phân loại và hoạt động của ngân hàng 

thương mại; rèn luyện kỹ năng tính toán số tiền khách hàng nhận được trong nghiệp 

vụ chiết khấu giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại; 

MT5: Trang bị kiến thức cơ bản về ngân hàng Trung ương và các chính sách 

tiền tệ; 

MT6: Cung cấp kiến thức về tiền tệ quốc tế và tín dụng quốc tế; 

MT7: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình và phản biện 

các vấn đề về tiền tệ và ngân hàng. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

44 
Luật ngân 

hàng 

MT1: Hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân 

hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng;  

MT2: Hiểu cách thức quản lý và hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động ngân 

hàng;  

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT3: Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh 

vực ngân hàng;  

MT4:  Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều 

chỉnh trong lĩnh vực ngân hàng;  

MT5: Có được những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động ngân hàng. 

 

45 

Đạo đức 

kinh doanh 

và văn hóa 

doanh 

nghiệp 

MT1: Sau khi học xong học phần này người học sẽ nắm được những kiến thức 

cơ bản và cần thiết liên quan đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay. 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về triết lý đạo đức kinh doanh và 

vận dụng kiến thức này vào cho doanh nghiệp trong thực tiễn 

MT3: Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích hành vi đạo đức liên quan 

đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

MT4: Có khả năng xây dựng các biểu trưng về văn hóa của các doanh hiện nay. 

MT5: Có kỹ năng vận dụng vào việc tạo lập văn hóa riêng cho các doanh nghiệp 

trong thực tiễn để có thể hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu hơn. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

46 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 1 

MT1: Có kiến thức cơ bản về các loại hình, đặc điểm, mục tiêu, vai trò của 

doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về tiền lãi, lãi suất, giá trị thời gian của tiền tệ (giá 

trị tương lai, giá trị hiện tại) và các ứng dụng trong thực tiễn; 

MT3: Nắm vững lý thuyết về chứng khoán, các phương pháp định giá chứng 

khoán để đưa ra được các quyết định đầu tư; 

MT4: Hiểu biết lý thuyết về các nguồn vốn của doanh nghiệp, các mô hình định 

giá được sử dụng trong thực tế; 

MT5: Có kiến thức cơ bản về các loại dự án đầu tư của doanh nghiệp, quy trình 

tổng quát cũng như các kỹ thuật về phân tích để ra quyết định đầu tư; 

MT6: Nắm rõ lý thuyết về nội dung, kết cấu của các báo cáo tài chính, ý nghĩa 

và kỹ thuật các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 

3 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

47 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của 
2 

Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 
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hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và 

vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 

Đảng và dân tộc Việt Nam. 

thúc học 

phần   70% 

48 

Thanh toán 

và tín dụng 

quốc tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản và toàn diện về các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và 

tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại, giúp người học có có thể đảm 

nhiệm tốt khâu thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp có họat động xuất nhập 

khẩu và các phòng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại; 

MT2: Có những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, thị trường hối đoái, cách 

phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiện các 

phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế; 

MT3: Có kiến thức về những quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh 

xuất nhập khẩu, các phương thức và điều kiện thương mại quốc tế thông dụng, các 

đặc điểm của hợp đồng ngoại thương và bộ chứng từ, quy trình thực hiện hợp đồng 

xuât nhập khẩu.  

MT4: Phát triển kỹ năng soạn thảo và kiểm tra hợp đồng xuất nhập khẩu hàng 

hóa và bộ chứng từ thanh toán quốc tế. Phát triển được kỹ năng thuyết trình và kỹ 

năng ra quyết định thanh toán phù hợp với các thông lệ quốc tế, nhằm hạn chế rủi 

ro thanh tóan và tài trợ XNK 

MT5: Vận dụng kiến thức và lý thuyết để giải thích được một số vấn đề trong 

thương mại quốc tế và giải quyết được các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt 

động thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM. 

MT6: Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình. Kỹ năng đọc hiểu 

thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

MT7: Ý thức chấp hành pháp luật tốt và đạo đức trong kinh doanh. Tinh thần 

trách nhiệm và tác phong nghiêm túc trong công việc. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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49 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Tài 

chính - 

Ngân hàng 

MT1: có thể tự tin đọc hiểu các sách chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng bằng 

tiếng anh 

MT2: có thể làm việc trong môi trường Tài chính – Ngân hàng có sử dụng ngôn 

ngữ tiếng Anh 

MT3: sử dụng hiệu quả được vốn kiến thức từ vựng chuyên ngành Tài chính – 

Ngân hàng 

MT4: vận dụng được vốn kiến thức và thuật ngữ chuyên ngành Tài chính – 

Ngân hàng vào các buổi thảo luận hoặc các trong các hoạt động học thuật. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

50 

Thị trường 

chứng 

khoán 

MT1: Trang bị kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán như lịch sử ra 

đời, khái niệm, phân loại, chức năng, các chủ thể tham gia và nguyên tắc hoạt động 

của thị trường chứng khoán; 

MT2: Trang bị kiến thức nền tảng về các loại chứng khoán và cách thức định 

giá từng loại trái phiếu và cổ phiếu cụ thể; 

MT3: Trang bị kiến thức về các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán; 

MT4: Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán và 

khả năng vận dụng trong phân tích chứng khoán. 

MT5: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình và phản biện 

các vấn đề về tiền tệ và ngân hàng. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

51 
Thị trường 

tài chính 

MT1: Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính như lịch sử hình thành và phát 

triển; bản chất, chức năng, phân loại; các hàng hóa giao dịch và các trung gian tài 

chính. 

MT2: Có kiến thức cơ bản về thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị 

trường chứng khoán như khái niệm, đặc điểm, chức năng, các chủ thể tham gia, cơ 

chế vận hành, nguyên tắc hoạt động, các công cụ và nghiệp vụ trên từng loại thị 

trường. 

MT3: Có khả năng nhận biết được các loại hàng hóa được mua bán trên các thị 

trường. Phân biệt được sự giống và khác nhau của các loại hàng hóa giao dịch trên 

các loại thị trường.  

MT4: Có khả năng tham gia mua bán các hàng hóa trên các loại thị trường và 

có thể làm việc tại công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính khác. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT5: Có khả năng đọc hiểu kiến thức lý thuyết, vận dụng kiến thức lý thuyết 

để giải quyết các bài tập; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi hay phản biện các vấn đề về 

thị trường tài chính. 

52 
Tài chính 

quốc tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về tài chính quốc tế như lịch sử hình thành và phát 

triển; đặc điểm, vai trò của tài chính quốc tế 

MT2: Có kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối như khái niệm, đặc điểm, 

chức năng; những yếu tố cơ bản trong giao dịch ngoại hối và các giao dịch (nghiệp 

vụ) hối đoái trên thị trường ngoại hối. 

MT3: Có khả năng nhận biết được những nhân tố ảnh hưởng lên tỷ giá hối đoái.  

MT4: Có khả năng sử dụng các mô hình, công cụ để phân tích và dự báo sự biến 

động của tỷ giá.  

MT5: Có khả năng đọc hiểu kiến thức lý thuyết, vận dụng kiến thức lý thuyết 

để giải quyết các bài tập; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi hay phản biện các vấn đề về 

tài chính quốc tế. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

53 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 

1 

MT1: Phân tích và áp dụng được các nghiệp vụ của ngân hàng liên quan đến 

huy động vốn, tăng vốn chủ sở hữu, dịch vụ thanh toán, cho vay và cho thuê tài 

chính.  

MT2: Vận dụng vào thực tế và có khả năng đánh giá được các nghiệp vụ cơ bản 

của ngân hàng thương mại. Thu thập thông tin khách hàng gửi tiền và vay tiền, sử 

dụng được các kiến thức đã được học vào quy trình phân tích, đánh giá khách hàng. 

MT3: Tham dự lớp đầy đủ; Nỗ lực hoàn thành các bài tập được giao, chuẩn bị 

bài trước khi đến lớp; Tích cực tham gia các hoạt động ở lớp. Có thái độ nghiêm 

túc trong học tập; Cố gắng áp dụng các kiến thức trong học tập vào thực tiễn. Thay 

đổi tư duy trong đối xử, giao tiếp với khách hàng trong môi trường có nhiều mối 

quan hệ tác động và ràng buộc hiện nay. 

3 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

54 
Khởi 

nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ 

về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý 

tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ 

chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

2 
Học kỳ 

5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện 

các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

55 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 

2 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, cụ thể là 

các nghiệp vụ về nguồn vốn, sử dụng vốn, các nghiệp vụ cấp tín dụng và các dịch 

vụ tài chính hiện đại của ngân hàng thương mại; 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, 

nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng 

khoán, nghiệp vụ thanh toán quốc tế; 

MT3: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Nghiệp vụ quản lý rủi ro tại ngân 

hàng, Nghiệp vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân, nghiệp vụ ngân hàng hiện 

đại; 

MT4: Có khả năng đánh giá, xác định hoạt động của ngân hàng thương mại để 

nhận biết, lựa chọn và tư vấn một số sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại. 

MT5: Có khả năng phát triển các kỹ năng để vận dụng lý thuyết để giải quyết 

các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh của NHTM. 

 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

56 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 2 

MT1: Xác định nguồn tài trợ của doanh nghiệp; 

MT2: Xác định chi phí sử dụng vốn và ra quyết định đầu tư của doanh nghiệp; 

MT3: Nắm vững các kỹ thuật và công cụ phân tích đòn bẩy của doanh nghiệp; 

MT4: Quản trị các loại tài sản ngắn hạn, nguồn tài trợ ngắn hạn 

MT5: Ra quyết định thuê hay mua tài sản. 

MT6: Có ý thức và động cơ học tập đúng đắn, thái độ làm việc nghiêm túc, 

phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

3 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

57 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

trung ương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và bản chất của NHTW, chức 

năng của NHTW, mô hình tổ chức của NHTW. 

MT2: Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các nghiệp vụ chủ yếu của NHTW,  

MT3: Có khả năng giải quyết tình huống thực tế về các nghiệp vụ cũng như các 

chính sách của NHTW.  

MT4: Có khả năng đọc hiểu kiến thức lý thuyết, vận dụng kiến thức lý thuyết 

để giải quyết các bài tập; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi, làm việc nhóm, thuyết trình 

hay phản biện các vấn đề về tài chính quốc tế. 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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58 
Thẩm định 

tín dụng 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng và công tác thẩm định 

tín dụng của ngân hàng thương mại; 

MT2: Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành về thẩm định năng 

lực pháp lý, thẩm định năng lực tài chính, thẩm định phương án và dự án đầu tư và 

thẩm định tài sản bảo đảm của khách hàng vay vốn; 

MT3: Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành về lập tờ trình thẩm 

định tín dụng; 

MT4: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình và phản biện 

các vấn đề về tín dụng và thẩm định tín dụng. 

 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

 

59 

Định giá tài 

sản 

MT1: Có kiến thức cơ bản về định giá tài sản (tài sản, quyền sở hữu tài sản, giá 

trị thị trường, giá trị phi thị trường…), mục đích của định giá tài sản, nguyên tắc 

và quy trình thẩm định giá; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về phương pháp định giá bất động sản; 

MT3: Nắm vững lý thuyết về phương pháp định giá máy móc, thiết bị và sự 

khác nhau giữa định giá bất động sản so với máy, thiết bị; 

MT4: Hiểu rõ lý thuyết về các phương pháp xác định và các yếu tố tác động đến 

giá trị doanh nghiệp; 

MT5: Có kiến thức cơ bản về quy trình, hồ sơ, các báo cáo và chứng thư định 

giá tài sản. 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

60 

Lập và 

thẩm định 

dự án đầu 

tư 

MT1: Có kiến thức cơ bản về Lập và thẩm định dự án đầu tư; 

MT2: Nắm vững cách thức phân tích và thẩm định dự án đầu tư; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới 

Lập và thẩm định dự án đầu tư  

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để sau này 

có thể trở thành những nhà quản trị dự án đầu tư thành công. 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

61 
Tài chính 

công 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khu vực công, tài chính công, và vai trò của chính 

phủ; 

MT2: Có kiến thức cơ bản về hiệu quả và công bằng xã hội; 

MT3: Hiểu rõ về hàng hoá công và chi tiêu công; 

MT4: Hiểu rõ lý thuyết thuế, cơ sở đánh thuế, gánh nặng thuế; 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT5: Hiểu rõ về ngân sách nhà nước, thặng dư, thâm hụt, thực tiễn ngân sách 

của Việt Nam và các nước trên thế giới; 

MT6: Hiểu rõ tác động của thu chi ngân sách nhà nước đến thực tiễn đời sống 

kinh tế xã hội. 

62 
Kinh tế 

lượng 

MT1:  có khả năng nhận biết được các loại dữ liệu trong phân tích kinh tế và sử 

dụng được các công cụ của Kinh tế lượng; 

MT2: Có khả năng ứng dụng mô hình hồi quy đa biến, và nhận biết và khác 

phục một số vấn đề cơ bản của mô hình hồi quy và tiếp cận được cách nghiên cứu 

khoa học sử dụng phương pháp định lượng; 

MT3: có kiến thức lý thuyết và kỹ năng xây dựng mô hình một phương trình 

với các tình huống kinh tế cơ bản: ước lượng được các hàm cung, các hàm cầu, 

hàm tổng chi phí,….  

Biết sử dụng một trong các phần mềm chuyên dụng về thống kê và kinh tế 

lượng: STATA, EVIEWS, SPSS để áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, 

kinh doanh, phân tích dữ liệu thực tế để đưa ra kết luận và quyết định kinh doanh 

đúng. 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

63 

Hệ thống 

thông tin 

Tài chính - 

Ngân hàng 

MT1: Trang bị kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin tài chính ngân hàng; 

MT2: Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong sử dụng một số hàm Excel 

thông dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; 

MT3: Trang bị kiến thức về kỹ năng sử dụng một số công cụ phần mềm trong 

phân tích rủi ro; 

MT5: Rèn luyện kỹ năng thực hành công nghệ thông tin cơ bản trong học tập 

và nghiên cứu. 

2 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

64 
Kế toán 

ngân hàng 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách hạch toán kế toán các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại. 

MT2: Hiểu được các nghiệp vụ kinh tế, quy trình xử lý các nghiệp vụ kinh tế 

trong các ngân hàng thương mại. 

MT3: Hướng dẫn sinh viên xử lý và giải được các bài tậpliên quan đến nội dung 

của học phần. 

MT4: Kỹ năng tự nghiên cứu, lắng nghe, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc 

nhóm. 

3 
Học kỳ 

6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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65 
Quản trị rủi 

ro tài chính 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại rủi ro tài chính của ngân hàng, 

doanh nghiệp; 

MT2: Cung cấp kiến thức cơ bản về hợp đồng quyền chọn; 

MT3: Hiểu rõ về hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai; 

MT4: Hiểu rõ hợp đồng hoán đổi; 

MT5: Nắm vững lý thuyết về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro lãi suất 

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện trong quản trị rủi ro 

tài chính 

3 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

66 
Đầu tư tài 

chính 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính: quan điểm đầu tư, các lý 

thuyết liên quan đến hoạt động đầu tư, các mô hình định giá chứng khoán, phân 

tích và dự đoán giá cả, xây dựng và quản lý danh mục hiệu quả; 

MT2: Trang bị kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu các báo cáo phân tích đầu tư tài 

chính; 

MT3: Trang bị kỹ năng viết báo cáo phân tích đầu tư, trình bày báo cáo phân 

tích đầu tư; 

MT4: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các nội dung 

liên quan đến đầu tư tài chính doanh nghiệp. 

2 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

67 
Phân tích 

tài chính 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp, các 

phương pháp tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp; 

MT2: Trang bị kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu các báo cáo phân tích tài chính doanh 

nghiệp; 

MT3: Trang bị kỹ năng viết báo cáo phân tích, trình bày báo cáo phân tích tài 

chính doanh nghiệp; 

MT4: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các nội dung 

liên quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp. 

3 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

68 

Quản trị 

ngân hàng 

thương mại 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về các nội dung cần quản lý trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; 

MT2: Trang bị kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu các báo cáo về hoạt động kinh doanh 

của các ngân hàng thương mại; 

MT3: Trang bị kỹ năng viết báo cáo phân tích, trình bày báo cáo phân tích các 

nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

3 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT4: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các nội dung 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

69 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

MT1: Kiến thức 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống 

thực tế tại cơ sở thực tập.  

MT2: Kỹ năng 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng và với cán bộ 

của cơ sở thực tập. 

- Giúp sinh viên phát triển được kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn. 

- Giúp Sinh viên thực hành các nghiệp vụ tại các đơn vị thực tập 

MT3: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Giúp sinh viên hoàn thiện được đạo đức, tác phong nghề nghiệp.  

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập 

tại đơn vị. 

4 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận 30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 70% 

70 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản VN 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của 

Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân 

tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài 

liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công 

tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

71 Bảo hiểm 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, chức năng và khái niệm của bảo hiểm 

MT2: Có kiến thức nền tảng về các vấn đề của bảo hiểm thương mại; 

MT3: Hiểu rõ về các loại bảo hiểm phi lợi nhuận 

MT4: Giúp sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng ứng dụng các kiến thức đã 

học về bảo hiểm để phòng tránh rủi ro trong ngân hàng và trong doanh nghiệp 

2 
Học kỳ 

7 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 
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MT5: Giúp sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng ra trường có thể làm việc trong 

các tổ chức bảo hiểm phi lợi nhuận như tổ chức bảo hiểm xã hội, tổ chức bảo hiểm 

tiền gửi hoặc làm công việc tư vấn tài chính trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 

phần   

870% 

72 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1: Phát triển năng lực nghiên cứu độc lập thông qua các công cụ phân tích 

kinh tế, tài chính cho một chủ đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 

MT2: Viết và trình bày dựa vào số liệu và thông tin được thu thập từ thực tế và 

được phân tích bằng các công cụ phân tích kinh tế - tài chính. 

MT3: Thực hiện nghiên cứu một đề tài cụ thể và trình bày kết quả nghiên cứu. 

10 
Học kỳ 

8 

Sinh viên 

trình bày 

báo cáo 

khóa luận 

tốt nghiệp 

trước hội 

đồng bảo 

vệ khóa 

luận 100% 

73 
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

MT1: Phát triển năng lực nghiên cứu độc lập thông qua các công cụ phân tích 

kinh tế, tài chính cho một chủ đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 

MT2: Viết và trình bày dựa vào số liệu và thông tin được thu thập từ thực tế và 

được phân tích bằng các công cụ phân tích kinh tế - tài chính. 

MT3: Thực hiện nghiên cứu một đề tài cụ thể và trình bày kết quả nghiên cứu. 

 

4 
Học kỳ 

8 

Điểm Vòng 

1: 50%, 

Điểm Vòng 

2: 50% 

74 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

nâng cao 

MT!. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu liên quan đến quyết 

định đầu tư, quyết định tài trợ và hoạch định tài chính của công ty, quyết định thuê 

hay mua tài sản, phân phối lợi nhuận và quyết định tái cấu trúc công ty. 

MT2. Trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức để đưa ra 

quyết định đầu tư và lựa chọn hình thức tài trợ, quyết định thuê hay mua tài sản 

của công ty. 

MT3. Trang bị cho sinh viên khả năng hoạch định tài chính dài hạn và ngắn hạn 

trong thực tế cho công ty. 

2 
Học kỳ 

8 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần  70% 

75 
Tín dụng 

ngân hàng 

MT1: Những kiến thức về vấn đề lí luận cơ bản về tín dụng, tín dụng ngân hàng 

MT2: Có kiến thức về phân tích tín dụng, đảm bảo tín dụng, cho vay tiêu dùng 

và cho vay hộ nông dân.  

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để thực hiện được nghiệp vụ 

cho vay tiêu dùng, cho vay hộ nông dân. 

2 
Học kỳ 

8 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 
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MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu.  

76 
Quản trị rủi 

ro tín dụng 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong quá 

trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; 

MT2: Trang bị kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu các báo cáo về rủi ro tín dụng của 

các ngân hàng thương mại; 

MT3: Trang bị kỹ năng viết báo cáo phân tích, trình bày báo cáo phân tích các 

nội dung liên quan đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. 

MT4: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các nội dung 

liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. 

 

2 
Học kỳ 

8 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần  70% 

77 

Tài trợ 

thương mại 

quốc tế 

MT1: Trang bị kiến thức cơ bản về các hình thức tài trợ thương mại quốc tế 

như:   

- tài trợ thương mại quốc tế trực tiếp của tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, 

các doanh nghiệp 

- tài trợ thương mại quốc tế trực tiếp của các tổ chức chính phủ 

- tài trợ thương mại gián tiếp của nhà nước 

MT2: Hình thành và phát triển các kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải quyết các 

tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động tài trợ thương mại quốc tế. 

MT3: Tham dự lớp đầy đủ; Nỗ lực hoàn thành các bài tập được giao, chuẩn bị 

bài trước khi đến lớp; Tích cực tham gia các hoạt động ở lớp. Có thái độ nghiêm 

túc trong học tập; Cố gắng áp dụng các kiến thức trong học tập vào thực tiễn. 

2 
Học kỳ 

8 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

78 
Kinh doanh 

ngoại hối 

MT1: Có kiến thức cơ bản và toàn diện về thị trường ngoại hối và các nghiệp 

vụ kinh doanh ngoại hối phổ biến trên thị trường hiện nay, giúp người học có thể 

thực hiện tốt các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại các doanh nghiệp và ngân 

hàng thương mại; 

MT2: Có thể vận dụng các nghiệp vụ giao dịch trên thị trường ngoại hối để bảo 

hiểm rủi ro tỷ giá và kinh doanh ngoại tệ tại các công ty xuất nhập khẩu và ngân 

hàng.; 

MT3: Vận dụng kiến thức và lý thuyết để giải thích được một số vấn đề trong 

kinh doanh ngoại hối và giải quyết được các tình huống phát sinh trong thực tế. 

MT4: Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình. 

2 
Học kỳ 

8 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần  70% 
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MT5: Rèn luyện tác phong năng động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá tình 

huống 

MT6: Rèn luyện tư duy tổng quát và khả năng tổng hợp nhanh nhạy các vấn đề 

 

 

2.4. Chuyên ngành KẾ TOÁN 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

1 

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

MT2: Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ 

pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

MT3: Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam; 

MT4: Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết 

trình, phản biện và vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn học tập, công việc và đời sống; 

MT5: Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

2 
Tâm lý học 

đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm lí 

người, sự hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, vai 

trò của các quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành nhân 

cách con người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và cách 

khắc phục những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách con người 

trong học tập, trong lao động sau khi tốt nghiệp. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

15%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   85% 

3 
Xã hội học 

đại cương 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt 

đối tượng nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học 

xã hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 80% 
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MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học 

cũng như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc 

nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan. 

4 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

MT1: Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, chức 

năng văn bản; các loại văn bản; kết cấu, các yêu cầu về nội dung và hình 

thức của văn bản;  

MT2: Hiểu về phong cách ngôn ngữ, có kiến thức về việc sử dụng 

ngôn ngữ trong văn bản; 

MT3: Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành 

chính, soạn thảo được các văn bản: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, 

biên bản, diễn văn; 

MT4: Hiểu rõ về doanh nghiệp, văn bản quản lý doanh nghiệp; soạn 

thảo quyết định, nghị quyết, điều lệ doanh nghiệp; 

MT5: Nắm vững những vấn đề pháp lý về hợp đồng và những kỹ năng 

về soạn thảo hợp đồng;  

MT6: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

5 
Tiếng Việt 

thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn 

đề về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người 

học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp 

một cách có hiệu quả. 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp 

nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và 

Việt ngữ học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử 

dụng tiếng Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người 

học. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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6 
Kỹ năng 

mềm 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng 

mềm thiết yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc 

và xã hội 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

0%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   100% 

7 
Tiếng Anh 

1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế 

giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà.  

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng 

từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there 

is / there are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì 

hiện tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng âm 

trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, 

đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các 

giao dịch được diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ 

năng nói tương tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc 

hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu 

đơn giản có sử dụng liên từ. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

8 

Toán Cao 

cấp cho 

kinh tế 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải tích như 

đạo hàm và vi phân của hàm một biến, đạo hàm và vi phân của hàm nhiều 

biến, ứng dụng đạo hàm vào bài toán cực trị của hàm số; 

MT2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại số tuyến 

tính như ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; 

MT3. Cung cấp cho sinh viên một số ứng dụng của toán học vào các 

vấn đề của kinh tế, quản lý. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

9 

Thể dục cơ 

bản và 

Điền kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài 

tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 
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kết thúc học 

phần   80% 

10 Cờ vua 1 
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

11 
Kinh tế Vi 

mô 1 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học 

MT2: Nắm được nguyên tắc chung của lý thuyết cung cầu và giá cả 

trên thị trường cũng như một số vận dụng của quy luật cung cầu. 

MT3: Nắm được lý thuyết về hành vi tiêu dùng và lý thuyết về chi phí 

cũng như việc ra quyết định của doanh nghiệp 

MT4: Có kiến thức về các cấu trúc thị trường cơ bản. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

12 
Tiếng Anh 

2 

MT 1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và 

trải nghiệm. 

MT 2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại 

tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai 

đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng 

Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, 

nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong từ điển. 

MT 3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc 

lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

13 

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

14 
Bơi lội cơ 

bản 
Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch.  1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 
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kết thúc học 

phần   80% 

15 
Cầu lông 

cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

16 
Bóng bàn 

cơ bản 
Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

17 Cờ vua 2 
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

18 
Kinh tế Vĩ 

mô 1 

MT1: Có kiến thức nền tảng về kinh tế học vĩ mô và hiểu rõ các khái 

niệm cơ bản trong kinh tế học vĩ mô cũng như mối quan hệ giữa các biến 

số kinh tế vĩ mô cơ bản 

MT2: Có kiến thức về các chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân 

cơ bản 

MT3: Nắm vững lý thuyết về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

MT4: Hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách tài khóa và chính sách 

tiền tệ đến nền kinh tế cũng như sự tác động kết hợp của hai nhóm chính 

sách này đến nền kinh tế mở 

MT5: Có kiến thức căn bản và chuyên sâu về hai vấn đề của nền kinh 

tế là lạm phát và thất nghiệp 

MT6: Có khả năng phát hiện vấn đề và liên hệ lý thuyết để giải thích 

các hiện tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

<=30%, điểm 

thi kết thúc 

học phần = 

100% - Trọng 

số bộ phận 

19 
Nguyên lý 

thống kê 

MT1: Hiểu rõ được các phương pháp luận về thống kê và những 

phương pháp nghiên cứu cụ thể để có thể phân tích và dự đoán xu hướng 

vận động và phát triển của các hiện tượng kinh tế - xã hội. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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MT2: Hiểu rõ những kiến thức cơ bản của môn học, giúp cho người 

học có thể học tốt các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, kiến thức 

ngành và vận dụng chúng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

MT3: Hiểu được tầm quan trọng về kiến thức và kỹ năng cũng như ý 

nghĩa của học phần Nguyên lý thống kê trong việc ứng dụng vào các 

ngành học cụ thể. 

20 
Luật kinh 

tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh, chủ thể của Luật kinh tế. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về 

địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, hợp tác xã và 

hộ kinh doanh); 

MT2: Hiểu rõ các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 

trạng phá sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh 

nghiệp phá sản;  

MT3: Nắm vững vững lý thuyết về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm 

dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh giữa các doanh nghiệp; 

MT4: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của hợp đồng, điều 

kiện ký kết và có hiệu lực, các hình thức bảo đảm thực hiện cũng như 

trách nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nắm 

được các phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục để giải quyết một 

tranh chấp kinh doanh - thương mại; 

MT5: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

21 
Nguyên lý 

kế toán 

MT1: Hiểu rõ về quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, vai trò, 

các quy định, nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam hiện nay; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về nội dung, phân loại, lập, xử lý và kiểm 

kê chứng từ trong kế toán; 

MT3: Nắm vững nguyên tắc phản ánh các loại tài khoản của kế toán, 

các phương pháp ghi sổ kép và hệ thống được các loại tài khoản kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam; 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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MT4: Hiểu rõ và vận dụng được yêu cầu, nguyên tắc và tính giá một 

số đối tượng chủ yếu ( TSCĐ, hàng tồn khoa); 

MT5: Có kiến thức cơ bản tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo 

cáo tài chính doanh nghiệp hiện nay; 

MT6: Phân biệt được các hình thức sổ kế toán, cách mở sổ, ghi sổ, 

khóa sổ và sửa sai trên sổ kế toán; 

MT7: Vận dụng được kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ 

yếu trong doanh nghiệp; 

MT8: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc 

lĩnh vực kế toán và kế toán kiểm toán. 

22 
Quản trị 

học 

MT1: Khái quát được lịch sử phát triển các tư tưởng quản trị, tính khoa 

học và nghệ thuật trong quản trị, khái quát lên được lý thuyết cơ bản của 

quản trị kinh doanh. 

MT2: Nắm được nguyên tắc, phương pháp và cơ sở khoa học của các 

quyết định trong quản trị. 

MT3: Nắm được nguyên tắc và các chức năng quản trị. 

MT4: Nắm được các quyết định được thực hiện bởi các nhà quản trị. 

MT5: Giải quyết được các vấn đề quản trị thông qua việc sử dụng các 

tình huống. 

MT6: Phác họa lên được chân dung của nhà quản trị thế kỷ 21 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

23 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

MT1: Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin.  

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 

duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của 

các môn học khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng 

của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

24 
Tiếng Anh 

3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan 

hệ, công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du 

lịch, sức khỏe và các loại bệnh tật.  

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu 

trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn 

và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm 

các âm khó, cách nối âm, cách nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, 

ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự 

quan tâm   

MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng 

Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ 

năng đọc lấy thông tin và lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương 

tác. 

25 
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần 

cơ bản của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực 

hiện bài báo cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu 

trong học tập và cuộc sống. 

MT4. Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình 

bày, soạn thảo văn bản, tính toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình 

diễn bài báo cáo. 

MT5. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng 

giao tiếp, thảo luận và làm việc nhóm. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

26 

Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

27 
Teakwondo 

cơ bản 
Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 
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28 
Bóng đá cơ 

bản 

Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện 

và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

29 
Bóng rổ cơ 

bản 
Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

30 Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

31 

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự 

và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

MT2: SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

MT3: SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân 

sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự 

vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

32 

Công tác 

quốc phòng 

– An ninh 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Kiểm 

tra HP2 đạt kết quả cao. 

MT2: SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết thúc 

HP2 đạt kết quả cao. 

MT3: Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần 

xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

33 
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp 

xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh 

khi địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

34 

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, 

Hiểu được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh 

gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

35 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh 

tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và 

thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri 

thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng cường tích 

hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung 

mang tính kinh viện đối với người học không chuyên lý luận chính trị. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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MT2: Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, 

đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng 

trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra 

trường. 

MT3: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin 

đối với người học. 

36 
Tiếng Anh 

4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua 

sắm, môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố 

lớn, công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục 

đích, nguyên nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu 

điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì 

quá khứ hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu 

chỉ sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát; nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu 

được dàn ý các bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài 

quen thuộc; có thể hiểu được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng 

vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, 

học tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn 

sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề 

trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn 

bản hàng ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển 

báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú 

nhằm cung cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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liên quan để hỏi hoặc truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin 

lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn 

giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân.  

37 
Toán kinh 

tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về mô hình toán kinh tế; 

MT2: Nắm vững lý thuyết về bài toán 1 biến, 2 biến, 3 biến và  bài 

toán tối ưu hóa với ràng buộc là đẳng thức; 

MT3: Nắm vững lý thuyết  về  bài toán quy hoạch tuyến tính; 

MT4: Nắm vững lý thuyết về bài toán vận tải; 

MT5: Bồi dưỡng lòng say mê yêu thích toán kinh tế nói riêng và toán 

ứng dụng nói chung 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

38 
Tài chính 

công 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khu vực công, tài chính công, và vai trò 

của chính phủ; 

MT2: Có kiến thức cơ bản về hiệu quả và công bằng xã hội; 

MT3: Hiểu rõ về hàng hoá công và chi tiêu công; 

MT4: Hiểu rõ lý thuyết thuế, cơ sở đánh thuế, gánh nặng thuế; 

MT5: Hiểu rõ về ngân sách nhà nước, thặng dư, thâm hụt, thực tiễn 

ngân sách của Việt Nam và các nước trên thế giới; 

MT6: Hiểu rõ tác động của thu chi ngân sách nhà nước đến thực tiễn 

đời sống kinh tế xã hội. 

 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

39 

Thị trường 

chứng 

khoán 

MT1: Có kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán như lịch sử 

ra đời, khái niệm, phân loại, chức năng, các chủ thể tham gia và nguyên 

tắc hoạt động của thị trường chứng khoán; 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các loại chứng khoán 

và cách thức định giá từng loại trái phiếu và cổ phiếu cụ thể; 

MT3: Nắm vững lý thuyết về các hình thức tổ chức của thị trường 

chứng khoán; 

MT4: Hiểu rõ lý thuyết và cách thức vận dụng hệ thống thông tin trên 

thị trường chứng khoán; 

MT5: Có kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng về phân tích chứng 

khoán. 

 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 



160 

 

40 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

KH 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học; Nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu; 

MT2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận dạng, lựa chọn và 

phát triển vấn đề nghiên cứu; Thiết kế đề cương nghiên cứu để giải quyết 

vấn đề đặt ra; 

MT3: Hướng dẫn cách thu thập, xử lý và phân tích tài liệu để trả lời 

câu hỏi nghiên cứu; 

MT4: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày và phản 

biện các vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế. 

2 Học kỳ 4 

Trọng số điểm 

bộ phận: 

30%; Trọng 

số đề án: 70% 

 

41 
Lý thuyết 

kiểm toán 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán, tổng 

quan về kiểm toán, các khái niệm, quy trình của cuộc kiểm toán, các 

phương pháp sử dụng trong kiểm toán. 

MT2: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và ứng xử trong 

các tình huống kiểm toán cụ thể 

MT3: Chấp hành tốt pháp luật, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, 

chuẩn mực kiểm toán. 

MT4: Nghiêm túc trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao uy 

tín nghề nghiệp 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

42 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về các loại hình, đặc điểm, mục tiêu, vai trò 

của doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về tiền lãi, lãi suất, giá trị thời gian của 

tiền tệ (giá trị tương lai, giá trị hiện tại) và các ứng dụng trong thực tiễn; 

MT3: Nắm vững lý thuyết về chứng khoán, các phương pháp định giá 

chứng khoán để đưa ra được các quyết định đầu tư; 

MT4: Hiểu biết lý thuyết về các nguồn vốn của doanh nghiệp, các mô 

hình định giá được sử dụng trong thực tế; 

MT5: Có kiến thức cơ bản về các loại dự án đầu tư của doanh nghiệp, 

quy trình tổng quát cũng như các kỹ thuật về phân tích để ra quyết định 

đầu tư; 

MT6: Nắm rõ lý thuyết về nội dung, kết cấu của các báo cáo tài chính, 

ý nghĩa và kỹ thuật các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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43 
Kế toán 

kho bạc 

MT1. Trình bày những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ 

thống kho bạc nhà nước. 

MT2. Cung cấp kiến thức về quy trình tổ chức kế toán các phần hành 

kế toán gồm vốn bằng tiền, thu chi ngân sách nhà nước, vay nợ và trả nợ 

vay của ngân sách nhà nước…để việc xử lý, phân tích và tổng hợp các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các kho bạc nhà nước. 

MT3. Hướng dẫn lập và luân chuyển các loại chứng từ giúp chứng 

minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các kho bạc. 

MT4. Rèn luyện khả năng tự học tập, đọc tài liệu, tra cứu thông tin 

một cách nghiêm túc và chăm chỉ  

MT5. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 80% 

44 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ 

nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, 

đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học 

Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta 

nói chung. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

45 
Khởi 

nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ 

thể hoá ý tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về 

cách thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và 

thực hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 5 

Trọng số điểm 

bộ phận: 

30%; Trọng 

số Đề án 

startup thu 

hoạch: 70% 

46 
Tài chính - 

Tiền tệ 

MT1: Hiểu được những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài 

chính cũng như các định chế tài chính trung gian. 
3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 
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MT2: Hiểu và phân tích được các chính sách tiền tệ và chính sách tài 

chính quốc gia. 

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để làm rõ các vấn 

đề về lí thuyết tiền tệ, hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian 

và lưu thông tiền tệ. 

MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu. 

kết thúc học 

phần   80% 

47 Marketing 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Marketing như: 

Phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường, các quyết định marketing của 

doanh nghiệp. 

MT2: Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của 

doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng tiếp thị sản phẩm 

cụ thể. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần 

trách nhiệm trong công việc  

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

48 
Pháp luật 

kế toán 

MT1: KIẾN THỨC 

Học phần trang bị cho sinh viên những nội dung sau: 

- Lý luận chung về pháp luật kế toán. 

- Qui định của pháp luật về các vấn đề sau: Nội dung cơ bản của công 

tác kế toán; Tổ chức bộ máy kế toán và những qui định đối với người làm 

kế toán; Tổ chức và quản lý việc kinh doanh dịch vụ kế toán; Nội dung 

cơ bản của pháp luật về chế độ kế toán – Chuẩn mực kế toán; Quản lý 

nhà nước về kế toán và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán.   

MT2: KỸ NĂNG 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm khi được phân công 

nhiệm vụ. Tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để tự giải quyết các vấn đề. 

- Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM  

- Có thái độ yêu thích ngành kế toán, ham thích tìm hiểu và cần cù, 

chịu khó.  

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc để thích nghi trong môi 

trường tổ chức mới và nâng cao hiệu quả trong công việc. 

49 
Kế toán tài 

chính 1 

MT1. Nguyên tắc kế toán liên quan đến vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, 

công cụ dụng cụ, tiền lương và các khoản trích theo lương và tài tài sản 

cố định tại doanh nghiệp. 

MT2. Bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan vốn bằng 

tiền, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tiền lương và các khoản trích theo 

lương và tài tài sản cố định tại doanh nghiệp. 

MT3. Vận dụng được kiến thức đã học để xử lý bài tập và xử lý các 

tình huống thực tế liên quan đến từng phần hành trên theo quy định. 

MT4. Có khả năng làm việc nhóm, phản biện các nội dung liên quan 

đến kế toán và báo cáo kế toán. 

MT5. Nâng cao khả năng tự học, tự tìm hiểu để giải quyết vấn đề. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

50 Kiểm toán 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán các 

khoản mục trên BCTC như Vốn bằng tiền, Nợ phải thu khách hàng, hàng 

tồn kho và giá vốn hàng bán, Tài sản cố định, Nợ phải trả, Doanh thu và 

chi phí 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến nội dung của học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến kiểm toán các khoản mục trên 

BCTC 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

51 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, 

cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, 

đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị 

của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

52 

Lịch sử các 

học thuyết 

kinh tế 

MT1: Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ 

bản về hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế 

trong dòng chảy lịch sử các học thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  

cơ sở cho việc vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phân 

tích và vận dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những vấn đề 

thực tiễn. 

MT3: Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết 

kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát 

triển của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

53 Thuế 

MT1: Hiểu và vận dụng cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế 

trong việc tìm hiểu các loại thuế khác nhau của hệ thống thuế Việt Nam 

hiện hành; 

MT2: Thực hiện tốt việc tính thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ 

thể; 

MT3: Phân tích, giải thích những tình huống thuế trên thực tế, những 

ảnh hưởng của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

và đến đời sống của cá nhân người nộp thuế ; 

MT4: Chia sẻ sự hiểu biết của mình về thuế đến cộng đồng; 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

54 
Kế toán tài 

chính 2 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản kế toán tài chính, 

đặc biệt là kiến thức về tính giá thành cũng như tiêu thụ thành phẩm, xác 

định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập liên quan đến nội dung 

của học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng phản biện, trách nhiệm, tính 

cẩn thận và chuẩn xác với công việc kế toán tài chính. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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55 
Kế toán 

quốc tế 

MT1: KIẾN THỨC 

- Trang bị cho SV một số nội dung cơ bản của kế toán: Các giả định 

và nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận; các khái niệm liên quan 

đến phương trình kế toán như tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận…; khái niệm và đặc điểm của nghiệp vụ kinh tế; nội dung của Báo 

cáo tài chính; các phương pháp kế toán như tài khoản, sổ kế toán, nguyên 

tắc ghi sổ kép… 

- Hướng dẫn SV thực hành các kiến thức chung cơ bản của kế toán đã 

nêu ở trên vào việc thực hiện chu trình kế toán bao gồm các bước theo 

trình tự: Phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế, thực hiện bút toán điều 

chỉnh, thực hiện bút toán khóa sổ, lập các Bảng cân đối, Bảng tính nháp 

và lập Báo cáo tài chính; thực hiện kế toán liên quan đến doanh thu, chi 

phí và xác định lợi nhuận. 

- Yêu cầu SV đối chiếu, so sánh với kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về kế toán. 

MT2: KỸ NĂNG  

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm khi được phân công 

nhiệm vụ. Tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để tự giải quyết các vấn đề. 

- Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ yêu thích ngành kế toán, ham thích tìm hiểu và cần cù, 

chịu khó.  

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định 

đặc thù của nghề nghiệp để thích nghi trong môi trường tổ chức mới và 

nâng cao hiệu quả trong công việc. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

56 

Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp 

MT1. Trình bày những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của đơn 

vị hành chính sự nghiệp. 

MT2. Cung cấp kiến thức về quy trình tổ chức kế toán các phần hành 

kế toán gồm vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, tài sản cố định, 

các khoản thanh toán, các khoản thu – chi – xác định kết quả các hoạt 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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động và xác định thặng dư (thâm hụt)…để xử lý, phân tích và tổng hợp 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp 

MT3. Hướng dẫn đọc và lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết 

toán để cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc quản lý nguồn 

kinh phí một cách có hiệu quả. 

MT4. Rèn luyện khả năng tự học tập, đọc tài liệu và tra cứu thông tin 

một cách nghiêm túc, chăm chỉ. 

MT5. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và trình bày trước đám đông 

57 

Kế toán 

thực hành 

trên Excel 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng 

liên quan đến công việc kế toán. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 

ghi chứng từ, phản ánh vào các loại sổ sách kế toán theo quy định. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập báo cáo tài chính, đọc và 

phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

MT4: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến kiểm toán các khoản mục trên báo 

cáo tài chính. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

58 

Thực hành 

sổ sách kế 

toán 

MT1: Hướng dẫn sinh viên thực hành lập chứng từ và ghi sổ các phần 

hành kế toán theo phương pháp thủ công. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên thực hành lập Báo cáo tài chính trong 

doanh nghiệp theo phương pháp thủ công. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, phán đoán và độc lập 

giải quyết những nghiệp vụ liên quan đến các phần hành kế toán trong 

doanh nghiệp. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

59 

Hệ thống 

thông tin 

kế toán 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống thông 

tin kế toán. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập liên quan đến nội dung 

của học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến học phần. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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60 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản VN 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-

1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời 

kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận 

thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch 

sử của Đảng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

61 
Kế toán 

quản trị 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí, phân loại chi phí, lập dự 

toán ngân sách, kỹ thuật ra quyết định trong ngắn hạn và dự toán kinh 

doanh. 

MT2: Có khả năng phân tích chi phí và các phương án kinh doanh; 

thực hiện đánh giá các phương án và dự toán kinh doanh phù hợp với 

cách tổ chức bộ máy kế toán quản trị tại doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc kế toán 

quản trị. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

62 
Kế toán 

máy 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách hạch toán, 

định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các doanh nghiệp. 

MT2: Hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình các nghiệp 

vụ kế toán tại doanh nghiệp. 

MT3: Hướng dẫn sinh viên các thao tác lập chứng từ, ghi sổ, hoàn 

thiện báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp. 

MT4: Kỹ năng tự nghiên cứu, lắng nghe, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng 

làm việc nhóm. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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63 

Kế toán 

thương mại 

dịch vụ 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán trong doanh 

nghiệp thương mại, dịch vụ. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý tốt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, phán đoán và độc lập 

giải quyết những nghiệp vụ liên quan trong các doanh nghiệp thương mại, 

dịch vụ. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

64 

Kế toán 

quản trị 

môi trường 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí mô trường, nhận diện và 

phân loại được chi phí môi trường, lợi ích của Kế toán quản trị môi trường  

MT2: Có khả năng phân tích, xây dựng định mức và cung cấp thông 

chi phí đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc được giao 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

65 
Kế toán 

ngân hàng 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách hạch toán 

kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại. 

MT2: Hiểu được các nghiệp vụ kinh tế, quy trình xử lý các nghiệp vụ 

kinh tế trong các ngân hàng thương mại. 

MT3: Hướng dẫn sinh viên xử lý và giải được các bài tập liên quan 

đến nội dung của học phần. 

MT4: Kỹ năng tự nghiên cứu, lắng nghe, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng 

làm việc nhóm. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

66 

Kế toán tài 

chính hợp 

nhất 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, hợp nhất kinh doanh, thay 

đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các vấn đề trong đo lường, 

ghi nhận và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến các nội dung lý thuyết được đề cập trong học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài 

chính 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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67 
Kế toán chi 

phí 

MT1. Cung cấp kiến thức tổng quát về kế toán chi phí và phân biệt với 

các phân hệ kế toán khác 

MT2. Hướng dẫn phân loại  chi phí và giá thành 

MT3.  Cung cấp kiến thức về mô hình kế toán theo chi phí thực tế, chi 

phí thực tế kết hợp ước tính và chi phí định mức vào thực tiễn công việc.  

MT4. Hướng dẫn người học giải thích sự biến động của chi phí để từ 

đó phân tích thông tin chi phí theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng 

khác nhau, đặc biệt cho nhà quản lý ra các quyết định kinh tế. 

MT5. Xây dựng cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 80% 

68 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

- Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình 

huống thực tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình tài chính, phân tích báo cáo tài chính trong các 

loại hình doanh nghiệp. 

- Vận dụng được cách thức tổ chức công tác kế toán vào thực tế và tổ 

chức hạch toán kế toán các phần hành kế toán trong đơn vị kế toán.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định 

khi thực tập tại đơn vị. 

4 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

69 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

- Kiến thức thực tế về tổ chức và thực hiện công tác kế toán trong 

doanh nghiệp, đơn vị HCSN, các tổ chức khác; Kiến thức thực tế về phân 

tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện ngân sách,… 

trong doanh nghiệp, đơn vị HCSN, các tổ chức khác. 

- Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình 

huống thực tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

10 Học kỳ 8 

Sinh viên 

trình bày báo 

cáo khóa luận 

tốt nghiệp 

trước hội 

đồng bảo vệ 

khóa luận 

100% 
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- Vận dụng được lý thuyết vào thực tế về tổ chức và thực hiện công 

tác kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế 

toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị,…. trong doanh nghiệp, 

đơn vị HCSN hoặc các tổ chức khác. 

- Phân tích và đánh giá thực tế tình hình hoạt động kinh doanh trong 

doanh nghiệp; tình hình thực hiện ngân sách trong đơn vị HCSN hoặc 

các tổ chức khác;….  

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định 

khi thực tập tại đơn vị. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức, tác phong trong công việc. 

70 
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

- Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình 

huống thực tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình tài chính, phân tích báo cáo tài chính trong các 

loại hình doanh nghiệp. 

- Vận dụng được cách thức tổ chức công tác kế toán vào thực tế và tổ 

chức hạch toán kế toán các phần hành kế toán trong đơn vị kế toán.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định 

khi thực tập tại đơn vị. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức, tác phong trong công việc. 

4 Học kỳ 8 

Điểm Vòng 1: 

50%, Điểm 

Vòng 2: 50% 

71 

Tổ chức 

công tác kế 

toán 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong 

doanh nghiệp 

MT2: Hướng dẫn người học xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến nội dung của học phần. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 
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MT3: Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các 

nội dung liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

72 
Kế toán 

thuế 

MT1. Kiến thức cơ bản về các loại thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập 

khẩu nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu 

nhập doanh nghiệp và các loại thuế phí lệ phí khác và hạch toán các loại 

thuế này tại doanh nghiệp 

MT2. Có kỹ năng thực hành công tác kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế 

xuất nhập khẩu nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, 

thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế phí lệ phí khác một cách 

thành thạo. 

MT4. Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai 

thuế hiện hành. 

MT5. Nâng cao khả năng tự học, tự tìm hiểu để giải quyết vấn đề liên 

quan đến kế toán Thuế. 

MT6. Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, tính kỷ luật. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

73 

Kiểm toán 

báo cáo tài 

chính 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

kiểm toán báo cáo tài chính: xác định mục tiêu, khảo sát, thực hiện các 

thử nghiệm cơ bản, tổng hợp kết quả của các chu trình báo cáo tài chính 

chủ yếu. 

MT2: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và ứng xử trong 

các tình huống kiểm toán cụ thể 

MT3: Chấp hành tốt pháp luật, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, 

chuẩn mực kiểm toán. 

MT4: Nghiêm túc trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao uy 

tín nghề nghiệp 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận  

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   70% 

 

2.5. Chuyên ngành KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá SV 
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1 

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

MT2: Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ 

pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

MT3: Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam; 

MT4: Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết 

trình, phản biện và vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn học tập, công việc và đời sống; 

MT5: Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

2 
Tâm lý học 

đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm lí 

người, sự hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, vai 

trò của các quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành nhân 

cách con người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và cách 

khắc phục những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách con người 

trong học tập, trong lao động sau khi tốt nghiệp. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  15%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   85% 

3 
Xã hội học 

đại cương 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt 

đối tượng nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học 

xã hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học 

cũng như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc 

nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 80% 

4 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

MT1: Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, chức 

năng văn bản; các loại văn bản; kết cấu, các yêu cầu về nội dung và hình 

thức của văn bản;  

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 
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MT2: Hiểu về phong cách ngôn ngữ, có kiến thức về việc sử dụng ngôn 

ngữ trong văn bản; 

MT3: Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành 

chính, soạn thảo được các văn bản: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, 

biên bản, diễn văn; 

MT4: Hiểu rõ về doanh nghiệp, văn bản quản lý doanh nghiệp; soạn 

thảo quyết định, nghị quyết, điều lệ doanh nghiệp; 

MT5: Nắm vững những vấn đề pháp lý về hợp đồng và những kỹ năng 

về soạn thảo hợp đồng;  

MT6: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

thúc học 

phần   70% 

5 
Tiếng Việt 

thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn 

đề về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học 

biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp một 

cách có hiệu quả. 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp 

nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và 

Việt ngữ học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử 

dụng tiếng Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

6 
Kỹ năng 

mềm 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng 

mềm thiết yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc 

và xã hội 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  0%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   100% 

7 
Tiếng Anh 

1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế 

giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà.  

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng 

từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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/ there are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của động 

từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng âm trong 

câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, 

đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao 

dịch được diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói 

tương tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có 

sử dụng liên từ. 

8 

Toán Cao 

cấp cho 

kinh tế 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải tích như 

đạo hàm và vi phân của hàm một biến, đạo hàm và vi phân của hàm nhiều 

biến, ứng dụng đạo hàm vào bài toán cực trị của hàm số; 

MT2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại số tuyến 

tính như ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; 

MT3. Cung cấp cho sinh viên một số ứng dụng của toán học vào các 

vấn đề của kinh tế, quản lý. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

9 

Thể dục cơ 

bản và 

Điền kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập 

thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

10 Cờ vua 1 Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

11 
Kinh tế Vi 

mô 1 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học 

MT2: Nắm được nguyên tắc chung của lý thuyết cung cầu và giá cả trên 

thị trường cũng như một số vận dụng của quy luật cung cầu. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 
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MT3: Nắm được lý thuyết về hành vi tiêu dùng và lý thuyết về chi phí 

cũng như việc ra quyết định của doanh nghiệp 

MT4: Có kiến thức về các cấu trúc thị trường cơ bản. 

thúc học 

phần   70% 

12 
Tiếng Anh 

2 

MT 1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và 

trải nghiệm. 

MT 2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại 

tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai 

đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng 

Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, 

nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong từ điển. 

MT 3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc 

lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

13 

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm 

bóng, phát bóng). 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

14 
Bơi lội cơ 

bản 
Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch.  1 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

15 
Cầu lông 

cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 
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16 
Bóng bàn 

cơ bản 
Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

17 Cờ vua 2 
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

18 
Kinh tế Vĩ 

mô 1 

MT1: Có kiến thức nền tảng về kinh tế học vĩ mô và hiểu rõ các khái 

niệm cơ bản trong kinh tế học vĩ mô cũng như mối quan hệ giữa các biến 

số kinh tế vĩ mô cơ bản 

MT2: Có kiến thức về các chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân 

cơ bản 

MT3: Nắm vững lý thuyết về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

MT4: Hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách tài khóa và chính sách 

tiền tệ đến nền kinh tế cũng như sự tác động kết hợp của hai nhóm chính 

sách này đến nền kinh tế mở 

MT5: Có kiến thức căn bản và chuyên sâu về hai vấn đề của nền kinh 

tế là lạm phát và thất nghiệp 

MT6: Có khả năng phát hiện vấn đề và liên hệ lý thuyết để giải thích 

các hiện tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  

<=30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần = 

100% - 

Trọng số bộ 

phận 

19 
Nguyên lý 

thống kê 

MT1: Hiểu rõ được các phương pháp luận về thống kê và những phương 

pháp nghiên cứu cụ thể để có thể phân tích và dự đoán xu hướng vận động 

và phát triển của các hiện tượng kinh tế - xã hội. 

MT2: Hiểu rõ những kiến thức cơ bản của môn học, giúp cho người học 

có thể học tốt các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành 

và vận dụng chúng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT3: Hiểu được tầm quan trọng về kiến thức và kỹ năng cũng như ý 

nghĩa của học phần Nguyên lý thống kê trong việc ứng dụng vào các ngành 

học cụ thể. 

20 
Luật kinh 

tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh, chủ thể của Luật kinh tế. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về 

địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, hợp tác xã và hộ 

kinh doanh); 

MT2: Hiểu rõ các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 

trạng phá sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh 

nghiệp phá sản;  

MT3: Nắm vững vững lý thuyết về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm 

dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh giữa các doanh nghiệp; 

MT4: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của hợp đồng, điều 

kiện ký kết và có hiệu lực, các hình thức bảo đảm thực hiện cũng như trách 

nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nắm được 

các phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp 

kinh doanh - thương mại; 

MT5: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

21 
Nguyên lý 

kế toán 

MT1: Hiểu rõ về quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, vai trò, các 

quy định, nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam hiện nay; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về nội dung, phân loại, lập, xử lý và kiểm 

kê chứng từ trong kế toán; 

MT3: Nắm vững nguyên tắc phản ánh các loại tài khoản của kế toán, 

các phương pháp ghi sổ kép và hệ thống được các loại tài khoản kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam; 

MT4: Hiểu rõ và vận dụng được yêu cầu, nguyên tắc và tính giá một số 

đối tượng chủ yếu ( TSCĐ, hàng tồn khoa); 

MT5: Có kiến thức cơ bản tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo 

cáo tài chính doanh nghiệp hiện nay; 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT6: Phân biệt được các hình thức sổ kế toán, cách mở sổ, ghi sổ, khóa 

sổ và sửa sai trên sổ kế toán; 

MT7: Vận dụng được kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp; 

MT8: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc 

lĩnh vực kế toán và kế toán kiểm toán. 

22 
Quản trị 

học 

MT1: Khái quát được lịch sử phát triển các tư tưởng quản trị, tính khoa 

học và nghệ thuật trong quản trị, khái quát lên được lý thuyết cơ bản của 

quản trị kinh doanh. 

MT2: Nắm được nguyên tắc, phương pháp và cơ sở khoa học của các 

quyết định trong quản trị. 

MT3: Nắm được nguyên tắc và các chức năng quản trị. 

MT4: Nắm được các quyết định được thực hiện bởi các nhà quản trị. 

MT5: Giải quyết được các vấn đề quản trị thông qua việc sử dụng các 

tình huống. 

MT6: Phác họa lên được chân dung của nhà quản trị thế kỷ 21 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

23 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

MT1: Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin.  

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 

duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của 

các môn học khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng 

của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

24 
Tiếng Anh 

3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan 

hệ, công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu 

trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn 

và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm 

các âm khó, cách nối âm, cách nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự 

quan tâm   

MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ 

năng đọc lấy thông tin và lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

25 
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần 

cơ bản của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện 

bài báo cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu 

trong học tập và cuộc sống. 

MT4. Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình bày, 

soạn thảo văn bản, tính toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình diễn bài 

báo cáo. 

MT5. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng 

giao tiếp, thảo luận và làm việc nhóm. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

26 

Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

27 
Teakwondo 

cơ bản 
Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

28 
Bóng đá cơ 

bản 

Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện 

và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 
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thúc học 

phần   80% 

29 
Bóng rổ cơ 

bản 
Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

30 Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

31 

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự 

và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

MT2: SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

MT3: SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân 

sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự 

vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 

an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

32 

Công tác 

quốc phòng 

– An ninh 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Kiểm tra 

HP2 đạt kết quả cao. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT2: SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết thúc 

HP2 đạt kết quả cao. 

MT3: Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần 

xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

33 
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp 

xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh 

khi địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

34 

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 

1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, 

Hiểu được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh 

gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

35 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh 

tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và 

thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri 

thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng cường tích 

hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung 

mang tính kinh viện đối với người học không chuyên lý luận chính trị. 

MT2: Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách 

nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

MT3: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin 

đối với người học. 

36 
Tiếng Anh 

4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, công 

nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục 

đích, nguyên nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu 

điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì 

quá khứ hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu 

chỉ sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa 

không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát; nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu 

được dàn ý các bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài 

quen thuộc; có thể hiểu được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng 

vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể 

bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự 

vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong 

đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản 

hàng ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư 

từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm 

cung cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan 

để hỏi hoặc truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông 

tin, cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân.  

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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37 
Tài chính - 

Tiền tệ 

MT1: Hiểu được những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài 

chính cũng như các định chế tài chính trung gian. 

MT2: Hiểu và phân tích được các chính sách tiền tệ và chính sách tài 

chính quốc gia. 

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để làm rõ các vấn đề 

về lí thuyết tiền tệ, hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian và 

lưu thông tiền tệ. 

MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

38 Marketing 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Marketing như: 

Phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường, các quyết định marketing của 

doanh nghiệp. 

MT2: Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của 

doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng tiếp thị sản phẩm 

cụ thể. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần 

trách nhiệm trong công việc  

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

39 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

KH 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học; Nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu; 

MT2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận dạng, lựa chọn và phát 

triển vấn đề nghiên cứu; Thiết kế đề cương nghiên cứu để giải quyết vấn 

đề đặt ra; 

MT3: Hướng dẫn cách thu thập, xử lý và phân tích tài liệu để trả lời câu 

hỏi nghiên cứu; 

MT4: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày và phản biện 

các vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế. 

2 Học kỳ 4 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số đề 

án: 70% 

 

40 
Lý thuyết 

kiểm toán 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán, tổng 

quan về kiểm toán, các khái niệm, quy trình của cuộc kiểm toán, các 

phương pháp sử dụng trong kiểm toán. 

MT2: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và ứng xử trong 

các tình huống kiểm toán cụ thể 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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MT3: Chấp hành tốt pháp luật, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, 

chuẩn mực kiểm toán. 

MT4: Nghiêm túc trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao uy tín 

nghề nghiệp 

41 
Kế toán tài 

chính 1 

MT1. Nguyên tắc kế toán liên quan đến vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, 

công cụ dụng cụ, tiền lương và các khoản trích theo lương và tài tài sản cố 

định tại doanh nghiệp. 

MT2. Bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan vốn bằng 

tiền, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tiền lương và các khoản trích theo 

lương và tài tài sản cố định tại doanh nghiệp. 

MT3. Vận dụng được kiến thức đã học để xử lý bài tập và xử lý các tình 

huống thực tế liên quan đến từng phần hành trên theo quy định. 

MT4. Có khả năng làm việc nhóm, phản biện các nội dung liên quan 

đến kế toán và báo cáo kế toán. 

MT5. Nâng cao khả năng tự học, tự tìm hiểu để giải quyết vấn đề. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

42 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ 

nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

43 
Khởi 

nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ 

thể hoá ý tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

2 Học kỳ 5 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số Đề 

án startup 
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MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

thu hoạch: 

70% 

44 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về các loại hình, đặc điểm, mục tiêu, vai trò 

của doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về tiền lãi, lãi suất, giá trị thời gian của tiền 

tệ (giá trị tương lai, giá trị hiện tại) và các ứng dụng trong thực tiễn; 

MT3: Nắm vững lý thuyết về chứng khoán, các phương pháp định giá 

chứng khoán để đưa ra được các quyết định đầu tư; 

MT4: Hiểu biết lý thuyết về các nguồn vốn của doanh nghiệp, các mô 

hình định giá được sử dụng trong thực tế; 

MT5: Có kiến thức cơ bản về các loại dự án đầu tư của doanh nghiệp, 

quy trình tổng quát cũng như các kỹ thuật về phân tích để ra quyết định 

đầu tư; 

MT6: Nắm rõ lý thuyết về nội dung, kết cấu của các báo cáo tài chính, 

ý nghĩa và kỹ thuật các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

45 
Kế toán tài 

chính 2 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản kế toán tài chính, 

đặc biệt là kiến thức về tính giá thành cũng như tiêu thụ thành phẩm, xác 

định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập liên quan đến nội dung của 

học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng phản biện, trách nhiệm, tính 

cẩn thận và chuẩn xác với công việc kế toán tài chính. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

46 
Kế toán 

quản trị 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí, phân loại chi phí, lập dự toán 

ngân sách, kỹ thuật ra quyết định trong ngắn hạn và dự toán kinh doanh. 

MT2: Có khả năng phân tích chi phí và các phương án kinh doanh; thực 

hiện đánh giá các phương án và dự toán kinh doanh phù hợp với cách tổ 

chức bộ máy kế toán quản trị tại doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc kế toán quản 

trị. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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47 
Kiểm toán 

1 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán các 

khoản mục trên báo cáo tài chính như Vốn bằng tiền, Nợ phải thu và Hàng 

tồn kho của doanh nghiệp. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến hoạt động kiểm toán độc lập tại các khoản mục được đề cập trong 

học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến kiểm toán các khoản mục trên báo 

cáo tài chính. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 70% 

48 

Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp 

MT1. Trình bày những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của đơn vị 

hành chính sự nghiệp. 

MT2. Cung cấp kiến thức về quy trình tổ chức kế toán các phần hành 

kế toán gồm vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, tài sản cố định, các 

khoản thanh toán, các khoản thu – chi – xác định kết quả các hoạt động và 

xác định thặng dư (thâm hụt)…để xử lý, phân tích và tổng hợp các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp 

MT3. Hướng dẫn đọc và lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán 

để cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc quản lý nguồn kinh phí 

một cách có hiệu quả. 

MT4. Rèn luyện khả năng tự học tập, đọc tài liệu và tra cứu thông tin 

một cách nghiêm túc, chăm chỉ. 

MT5. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và trình bày trước đám đông 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

49 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội 

dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề 

trong thực tiễn đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

50 

Lịch sử các 

học thuyết 

kinh tế 

MT1: Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ 

bản về hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế 

trong dòng chảy lịch sử các học thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  cơ 

sở cho việc vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích 

và vận dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những vấn đề thực 

tiễn. 

MT3: Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết 

kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát triển 

của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

51 
Kế toán 

quốc tế 

MT1: KIẾN THỨC 

- Trang bị cho SV một số nội dung cơ bản của kế toán: Các giả định và 

nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận; các khái niệm liên quan đến 

phương trình kế toán như tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận…; khái niệm và đặc điểm của nghiệp vụ kinh tế; nội dung của Báo 

cáo tài chính; các phương pháp kế toán như tài khoản, sổ kế toán, nguyên 

tắc ghi sổ kép… 

- Hướng dẫn SV thực hành các kiến thức chung cơ bản của kế toán đã 

nêu ở trên vào việc thực hiện chu trình kế toán bao gồm các bước theo 

trình tự: Phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế, thực hiện bút toán điều 

chỉnh, thực hiện bút toán khóa sổ, lập các Bảng cân đối, Bảng tính nháp 

và lập Báo cáo tài chính; thực hiện kế toán liên quan đến doanh thu, chi 

phí và xác định lợi nhuận. 

- Yêu cầu SV đối chiếu, so sánh với kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về kế toán. 

MT2: KỸ NĂNG  

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm khi được phân công 

nhiệm vụ. Tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để tự giải quyết các vấn đề. 

- Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ yêu thích ngành kế toán, ham thích tìm hiểu và cần cù, chịu 

khó.  

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định đặc 

thù của nghề nghiệp để thích nghi trong môi trường tổ chức mới và nâng 

cao hiệu quả trong công việc. 

52 
Kế toán 

kho bạc 

MT1. Trình bày những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ 

thống kho bạc nhà nước. 

MT2. Cung cấp kiến thức về quy trình tổ chức kế toán các phần hành 

kế toán gồm vốn bằng tiền, thu chi ngân sách nhà nước, vay nợ và trả nợ 

vay của ngân sách nhà nước…để việc xử lý, phân tích và tổng hợp các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các kho bạc nhà nước. 

MT3. Hướng dẫn lập và luân chuyển các loại chứng từ giúp chứng minh 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các kho bạc. 

MT4. Rèn luyện khả năng tự học tập, đọc tài liệu, tra cứu thông tin một 

cách nghiêm túc và chăm chỉ  

MT5. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 80% 

53 
Kế toán chi 

phí 

MT1. Cung cấp kiến thức tổng quát về kế toán chi phí và phân biệt với 

các phân hệ kế toán khác 

MT2. Hướng dẫn phân loại  chi phí và giá thành 

MT3.  Cung cấp kiến thức về mô hình kế toán theo chi phí thực tế, chi 

phí thực tế kết hợp ước tính và chi phí định mức vào thực tiễn công việc.  

MT4. Hướng dẫn người học giải thích sự biến động của chi phí để từ đó 

phân tích thông tin chi phí theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng khác 

nhau, đặc biệt cho nhà quản lý ra các quyết định kinh tế. 

MT5. Xây dựng cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 80% 
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54 

Kế toán 

thực hành 

trên Excel 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng 

liên quan đến công việc kế toán. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 

ghi chứng từ, phản ánh vào các loại sổ sách kế toán theo quy định. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập báo cáo tài chính, đọc và 

phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

MT4: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến kiểm toán các khoản mục trên báo 

cáo tài chính. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 70% 

55 

Thực hành 

sổ sách kế 

toán 

MT1: Hướng dẫn sinh viên thực hành lập chứng từ và ghi sổ các phần 

hành kế toán theo phương pháp thủ công. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên thực hành lập Báo cáo tài chính trong doanh 

nghiệp theo phương pháp thủ công. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, phán đoán và độc lập 

giải quyết những nghiệp vụ liên quan đến các phần hành kế toán trong 

doanh nghiệp. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

56 

Hệ thống 

thông tin 

kế toán 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin 

kế toán. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập liên quan đến nội dung của 

học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến học phần. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

57 
Kiểm toán  

2 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán các 

khoản mục trên BCTC như Tài sản cố định, Nợ phải trả, doanh thu và chi 

phí 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến nội dung của học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến kiểm toán các khoản mục trên BCTC 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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58 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản VN 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); 

trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng 

tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của 

Đảng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

59 Thuế 

MT1: Hiểu và vận dụng cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế 

trong việc tìm hiểu các loại thuế khác nhau của hệ thống thuế Việt Nam 

hiện hành; 

MT2: Thực hiện tốt việc tính thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ 

thể; 

MT3: Phân tích, giải thích những tình huống thuế trên thực tế, những 

ảnh hưởng của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

và đến đời sống của cá nhân người nộp thuế ; 

MT4: Chia sẻ sự hiểu biết của mình về thuế đến cộng đồng; 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  20%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   80% 

60 
Kế toán 

máy 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách hạch toán, 

định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các doanh nghiệp. 

MT2: Hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình các nghiệp 

vụ kế toán tại doanh nghiệp. 

MT3: Hướng dẫn sinh viên các thao tác lập chứng từ, ghi sổ, hoàn thiện 

báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp. 

MT4: Kỹ năng tự nghiên cứu, lắng nghe, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm 

việc nhóm. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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61 

Kế toán 

thương mại 

dịch vụ 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán trong doanh 

nghiệp thương mại, dịch vụ. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý tốt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, phán đoán và độc lập 

giải quyết những nghiệp vụ liên quan trong các doanh nghiệp thương mại, 

dịch vụ. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

62 

Kế toán 

quản trị 

môi trường 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí mô trường, nhận diện và 

phân loại được chi phí môi trường, lợi ích của Kế toán quản trị môi trường  

MT2: Có khả năng phân tích, xây dựng định mức và cung cấp thông chi 

phí đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc được giao 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

63 
Kế toán 

ngân hàng 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách hạch toán kế 

toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại. 

MT2: Hiểu được các nghiệp vụ kinh tế, quy trình xử lý các nghiệp vụ 

kinh tế trong các ngân hàng thương mại. 

MT3: Hướng dẫn sinh viên xử lý và giải được các bài tập liên quan đến 

nội dung của học phần. 

MT4: Kỹ năng tự nghiên cứu, lắng nghe, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm 

việc nhóm. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

64 

Kế toán tài 

chính hợp 

nhất 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, hợp nhất kinh doanh, thay 

đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các vấn đề trong đo lường, ghi 

nhận và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. 

MT2: Hướng dẫn sinh viên xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến các nội dung lý thuyết được đề cập trong học phần. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, 

phản biện các nội dung liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài 

chính 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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65 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

- Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình 

huống thực tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình tài chính, phân tích báo cáo tài chính trong các loại 

hình doanh nghiệp. 

- Vận dụng được cách thức tổ chức công tác kế toán vào thực tế và tổ 

chức hạch toán kế toán các phần hành kế toán trong đơn vị kế toán.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi 

thực tập tại đơn vị. 

4 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận 30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần 70% 

66 
Kiểm soát 

nội bộ 

MT1. Cung cấp kiến thức về hệ thống kiểm soát nội bộ và tổ chức hệ 

thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. 

MT2. Có khả năng vận dụng kiến thức về tổ chức công tác kiểm soát 

nội bộ để thực hiện đánh giá và thiết kế một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu 

hiệu và hiệu quả tại doanh nghiệp 

MT3. Trang bị kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng tổ chức 

MT4. Có khả năng tự học, tự tìm tòi để giải quyết vấn đề 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

67 
Kiểm toán 

hoạt động 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về các nội dung cần kiểm toán trong 

quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

MT2: Hướng dẫn người học tìm kiếm, đọc hiểu các báo cáo về kiểm 

toán hoạt động của doanh nghiệp; 

MT3: Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các 

nội dung liên quan đến kiểm toán hoạt động của doanh nghiệp. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

68 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

- Kiến thức thực tế về tổ chức và thực hiện công tác kế toán trong doanh 

nghiệp, đơn vị HCSN, các tổ chức khác; Kiến thức thực tế về phân tích 

10 Học kỳ 8 

Sinh viên 

trình bày 

báo cáo 

khóa luận 
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tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện ngân sách,… trong 

doanh nghiệp, đơn vị HCSN, các tổ chức khác. 

- Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình 

huống thực tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

- Vận dụng được lý thuyết vào thực tế về tổ chức và thực hiện công tác 

kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, 

báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị,…. trong doanh nghiệp, đơn vị 

HCSN hoặc các tổ chức khác. 

- Phân tích và đánh giá thực tế tình hình hoạt động kinh doanh trong 

doanh nghiệp; tình hình thực hiện ngân sách trong đơn vị HCSN hoặc các 

tổ chức khác;….  

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi 

thực tập tại đơn vị. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức, tác phong trong công việc. 

tốt nghiệp 

trước hội 

đồng bảo vệ 

khóa luận 

100% 

69 
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

- Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình 

huống thực tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình tài chính, phân tích báo cáo tài chính trong các loại 

hình doanh nghiệp. 

- Vận dụng được cách thức tổ chức công tác kế toán vào thực tế và tổ 

chức hạch toán kế toán các phần hành kế toán trong đơn vị kế toán.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi 

thực tập tại đơn vị. 

4 Học kỳ 8 

Điểm Vòng 

1: 50%, 

Điểm Vòng 

2: 50% 
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- Trang bị cho sinh viên kiến thức, tác phong trong công việc. 

70 

Tổ chức 

công tác kế 

toán 

MT1: Cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong 

doanh nghiệp 

MT2: Hướng dẫn người học xử lý các bài tập tình huống thực tế liên 

quan đến nội dung của học phần. 

MT3: Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện các 

nội dung liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

71 
Kế toán 

thuế 

MT1. Kiến thức cơ bản về các loại thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập 

khẩu nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu 

nhập doanh nghiệp và các loại thuế phí lệ phí khác và hạch toán các loại 

thuế này tại doanh nghiệp 

MT2. Có kỹ năng thực hành công tác kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế 

xuất nhập khẩu nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, 

thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế phí lệ phí khác một cách thành 

thạo. 

MT4. Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai 

thuế hiện hành. 

MT5. Nâng cao khả năng tự học, tự tìm hiểu để giải quyết vấn đề liên 

quan đến kế toán Thuế. 

MT6. Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, tính kỷ luật. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 

72 

Kiểm toán 

báo cáo tài 

chính 

MT1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

kiểm toán báo cáo tài chính: xác định mục tiêu, khảo sát, thực hiện các thử 

nghiệm cơ bản, tổng hợp kết quả của các chu trình báo cáo tài chính chủ 

yếu. 

MT2: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và ứng xử trong 

các tình huống kiểm toán cụ thể 

MT3: Chấp hành tốt pháp luật, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, 

chuẩn mực kiểm toán. 

MT4: Nghiêm túc trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao uy tín 

nghề nghiệp 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ 

phận  30%, 

điểm thi kết 

thúc học 

phần   70% 
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2. 6 . Chuyên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

1 Tiếng Anh 1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, địa điểm 

du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, 

công việc và đồ vật trong nhà. 

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there are và there 

was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn; 

cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của động từ có quy tắc, cách nối âm, cách 

nhấn trọng âm từ và nhấn trọng âm trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời sống, 

con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác về những 

vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ 

năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

2 

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập thể 

dục để duy trì và phát triển thể chất. 

 
1 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

3 Cờ vua 1 

MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết. 

 
1 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

4 
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản của 

máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo 

cáo. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học tập 

và cuộc sống. 

MT4. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, 

thảo luận và làm việc nhóm. 

5 
Tâm lý học 

đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm lí người, sự 

hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, vai trò của các 

quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành nhân cách con 

người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và cách khắc phục 

những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong học tập, trong lao 

động sau khi tốt nghiệp. 

2 
Học 

kỳ 1 
 

6 
Xã hội học 

đại cương 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt đối tượng 

nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như quy 

trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên cứu 

những vấn đề xã hội có liên quan. 

2 
Học 

kỳ 1 
 

7 

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

MT2: Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 

thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

MT3: Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam; 

MT4: Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết trình, phản 

biện và vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực 

tiễn học tập, công việc và đời sống; 

MT5: Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

2 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

8 
Kinh tế vi 

mô 1 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học 
3 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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MT2: Nắm được nguyên tắc chung của lý thuyết cung cầu và giá cả trên thị trường 

cũng như một số vận dụng của quy luật cung cầu. 

MT3: Nắm được lý thuyết về hành vi tiêu dùng và lý thuyết về chi phí cũng như 

việc ra quyết định của doanh nghiệp 

MT4: Có kiến thức về các cấu trúc thị trường cơ bản. 

điểm thi tối đa 

>=70% 

9 Toán cao cấp 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm một biến bao gồm 

khái niệm, giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm và vi 

phân và phép tính tích phân của hàm một biến.  

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến số bao 

gồm khái niệm, giới hạn, đạo hàm, vi phân và phương pháp tìm cực trị không điều 

kiện của hàm nhiều biến. Từ đó người học có thể ứng dụng giải các bài toán kinh tế 

liên quan. 

MT3. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân bao 

gồm khái niệm, cấu trúc nghiệm, phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi phân 

cấp 2 tuyến tính với hệ số hằng. 

2 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

10 
Kinh tế vĩ 

mô 1 

MT1: Có kiến thức nền tảng về kinh tế học vĩ mô và hiểu rõ các khái niệm cơ bản 

trong kinh tế học vĩ mô cũng như mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản 

MT2: Có kiến thức về các chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân cơ bản 

MT3: Nắm vững lý thuyết về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

MT4: Hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến 

nền kinh tế cũng như sự tác động kết hợp của hai nhóm chính sách này đến nền kinh 

tế mở 

MT5: Có kiến thức căn bản và chuyên sâu về hai vấn đề của nền kinh tế là lạm 

phát và thất nghiệp 

MT6: Có khả năng phát hiện vấn đề và liên hệ lý thuyết để giải thích các hiện 

tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

11 
Kỹ năng 

mềm 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết 

yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công việc 

và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội 

2 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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12 

Kinh tế 

chính trị 

Mác-Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm 

bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng 

tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù 

hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên lý 

luận chính trị. 

MT2: Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và 

nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong 

vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

MT3: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với 

người học. 

2 
Học 

kỳ 2 
 

13 Quản trị học 

MT1: Khái quát được lịch sử phát triển các tư tưởng quản trị, tính khoa học và 

nghệ thuật trong quản trị, khái quát lên được lý thuyết cơ bản của quản trị kinh doanh. 

MT2: Nắm được nguyên tắc, phương pháp và cơ sở khoa học của các quyết định 

trong quản trị. 

MT3: Nắm được nguyên tắc và các chức năng quản trị. 

MT4: Nắm được các quyết định được thực hiện bởi các nhà quản trị. 

MT5: Giải quyết được các vấn đề quản trị thông qua việc sử dụng các tình huống. 

MT6: Phác họa lên được chân dung của nhà quản trị thế kỷ 21 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

14 Tiếng Anh 2 

MT 1. Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, ngoại hình, 

thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải nghiệm. 

MT 2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, 

quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, so sánh tính từ 

và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm 

khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng 

trong từ điển. 

MT 3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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15 
Bóng chuyền 

cơ bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm 

bóng, phát bóng). 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

16 
Bơi lội cơ 

bản 

MT1. Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 

1 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

17 
Cầu lông cơ 

bản 

MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

18 
Bóng bàn cơ 

bản 

MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

19 Cờ vua 2 

MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

20 

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân … 

 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

21 

Công tác 

quốc phòng 

– An ninh 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh; nắm chắc những 

âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm 

mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng 

Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật 

của Nhà nước trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội. 

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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22 
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội 

vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự 

bảo vệ Tổ quốc. 

1 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

23 

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK; Thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném 

lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được 

yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu 

tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).   

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

24 
Nguyên lý 

kế toán 

MT1: Hiểu rõ về quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, vai trò, các quy định, 

nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam hiện nay; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về nội dung, phân loại, lập, xử lý và kiểm kê chứng 

từ trong kế toán; 

MT3: Nắm vững nguyên tắc phản ánh các loại tài khoản của kế toán, các phương 

pháp ghi sổ kép và hệ thống được các loại tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam; 

MT4: Hiểu rõ và vận dụng được yêu cầu, nguyên tắc và tính giá một số đối tượng 

chủ yếu ( TSCĐ, hàng tồn khoa); 

MT5: Có kiến thức cơ bản tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính 

doanh nghiệp hiện nay; 

MT6: Phân biệt được các hình thức sổ kế toán, cách mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa 

sai trên sổ kế toán; 

MT7: Vận dụng được kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong 

doanh nghiệp; 

MT8: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực kế 

toán và kế toán kiểm toán. 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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25 
Triết học 

Mác Lê Nin 

MT1: Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin.  

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật 

làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết 

học Mác-Lênin. 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

26 Tiếng Anh 3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, công 

việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, sức khỏe và các 

loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động 

từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, 

thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách 

nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi,ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không 

chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm  

MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và 

lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

27 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

MT1: Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, chức năng văn 

bản; các loại văn bản; kết cấu, các yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản;  

MT2: Hiểu về phong cách ngôn ngữ, có kiến thức về việc sử dụng ngôn ngữ trong 

văn bản; 

MT3: Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính, soạn 

thảo được các văn bản: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, diễn văn; 

MT4: Hiểu rõ về doanh nghiệp, văn bản quản lý doanh nghiệp; soạn thảo quyết 

định, nghị quyết, điều lệ doanh nghiệp; 

MT5: Nắm vững những vấn đề pháp lý về hợp đồng và những kỹ năng về soạn 

thảo hợp đồng;  

MT6: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

28 
Tiếng việt 

thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề về văn 

bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học biết vận dụng những 

kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo 

lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và Việt ngữ 

học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng 

Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học.  

điểm thi tối đa 

>=70% 

29 
Thể dục nhịp 

điệu CB 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác.    

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

30 
Teakwondo 

cơ bản 

MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

31 
Bóng đá cơ 

bản 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và 

thi đấu. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

32 
Bóng rổ cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

33 Cờ vua 3 

MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

1 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

34 
Nguyên lý 

thống kê 

Học phần Nguyên lý thống kê thuộc khối kiến thức cơ sở ngành nhằm cung cấp 

cho học sinh phương pháp luận về thống kê và những phương pháp nghiên cứu cụ 

thể để có thể phân tích và dự đoán xu hướng vận động và phát triển của các hiện 

tượng kinh tế - xã hội. Những kiến thức cơ bản trên là nền tảng, giúp cho sinh viên 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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có thể học tốt các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và vận 

dụng chúng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

35 Thuế 

MT1: Hiểu và vận dụng cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế trong việc 

tìm hiểu các loại thuế khác nhau của hệ thống thuế Việt Nam hiện hành; 

MT2: Thực hiện tốt việc tính thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ thể; 

MT3: Phân tích, giải thích những tình huống thuế trên thực tế, những ảnh hưởng 

của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đến đời sống của 

cá nhân người nộp thuế ; 

MT4: Chia sẻ sự hiểu biết của mình về thuế đến cộng đồng; 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

36 
Thị trường 

chứng khoán 

MT1: Trang bị kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán như lịch sử ra đời, 

khái niệm, phân loại, chức năng, các chủ thể tham gia và nguyên tắc hoạt động của 

thị trường chứng khoán; 

MT2: Trang bị kiến thức nền tảng về các loại chứng khoán và cách thức định giá 

từng loại trái phiếu và cổ phiếu cụ thể; 

MT3: Trang bị kiến thức về các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán; 

MT4: Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán và khả 

năng vận dụng trong phân tích chứng khoán. 

MT5: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình và phản biện các 

vấn đề về tiền tệ và ngân hàng. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

37 

Phương pháp 

nghiên cứu 

KH 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 

Nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu; 

MT2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận dạng, lựa chọn và phát triển vấn 

đề nghiên cứu; Thiết kế đề cương nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra; 

MT3: Hướng dẫn cách thu thập, xử lý và phân tích tài liệu để trả lời câu hỏi nghiên 

cứu; 

MT4: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày và phản biện các vấn 

đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế. 

 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

38 Luật kinh tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ 

thể của Luật kinh tế. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về địa vị pháp lý của các 

chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 

danh, công ty cổ phần, hợp tác xã và hộ kinh doanh); 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT2: Hiểu rõ các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh nghiệp phá sản;  

MT3: Nắm vững vững lý thuyết về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí 

thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa 

các doanh nghiệp; 

MT4: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của hợp đồng, điều kiện ký kết 

và có hiệu lực, các hình thức bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý của 

các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nắm được các phương thức giải quyết 

tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp kinh doanh - thương mại; 

MT5: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. 

39 Tiếng Anh 4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sách, các ấn phẩm, các phòng trong nhà, các tính từ 

miêu tả người, các tính từ miêu tả nông thôn, thành thị, đồ ăn, thức uống, thiên nhiên, 

các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi,  thể thao, sức khoẻ, bệnh tật, giải trí, và các 

loại ngôn ngữ.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, câu điều 

kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn 

thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực 

hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho 

sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe 

hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói 

ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc;  có thể hiểu được ý chính 

trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, việc 

làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những 

ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể 

miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày 

như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp 

thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc truyền 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) 

và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm 

cá nhân.  

40 
Hành vi 

khách hàng 

• Hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi khách hàng nhằm trở thành một nhà 

quản trị marketing hiệu quả, hay nói cách khác là giúp cho những nhà quản trị có 

được những quyết định Marketing tốt hơn.  

• Nâng cao sự hiểu biết chung về một khía cạnh chủ yếu của hành vi con người.  

• Những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng.  

• Những ảnh hưởng của hành vi khách hàng đối với chiến lược marketing.  

• Mô hình hoạt động của hành vi khách hàng 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

41 
Hành vi tổ 

chức 

MT1: Có kiến thức cơ bản về về hành vi tổ chức; 

MT2: Nắm vững cách thức đánh giá đặc điểm, quản lý hành vi cá nhân; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tới hành vi tổ chức. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để có khả 

năng xử lý các mối quan hệ trong tổ chức. 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

42 Marketing 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Marketing như: Phân tích thị 

trường, nghiên cứu thị trường, các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT2: Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng tiếp thị sản phẩm cụ thể. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

43 
Tài chính - 

Tiền tệ 

MT1: Hiểu được những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính cũng 

như các định chế tài chính trung gian. 

MT2: Hiểu và phân tích được các chính sách tiền tệ và chính sách tài chính quốc 

gia. 

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để làm rõ các vấn đề về lí thuyết 

tiền tệ, hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian và lưu thông tiền tệ. 

MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu. 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

44 
Kế toán quản 

trị 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí, phân loại chi phí, lập dự toán ngân 

sách, kỹ thuật ra quyết định trong ngắn hạn và dự toán kinh doanh. 
3 

Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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MT2: Có khả năng phân tích chi phí và các phương án kinh doanh; thực hiện đánh 

giá các phương án và dự toán kinh doanh phù hợp với cách tổ chức bộ máy kế toán 

quản trị tại doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc kế toán quản trị. 

điểm thi tối đa 

>=70% 

45 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội 

khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng 

các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 

trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã 

hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

46 
Tiếng anh 

Kinh doanh 

Cung cấp cho người học thuật ngữ về kinh doanh, các định nghĩa và khái niệm cơ 

bản liên quan đến lĩnh vực quản trị, sản xuất, marketing, tổ chức quản lý doanh 

nghiệp, nhân sự, đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,... Môn học sẽ giúp 

người học (i) có kiến thức tổng quan trong lĩnh vực kinh tế, (ii) nâng cao kỹ năng đọc 

hiểu các sách báo và tài liệu chuyên ngành và nghe hiểu các đoạn hội thoại hay phỏng 

vấn, (iii) trang bị vốn từ vựng trong lĩnh vực kinh tế và khả năng diễn đạt quan điểm 

và ý kiến của mình thông qua những bài viết ngắn và thuyết trình, thảo luận bằng 

tiếng anh trong lĩnh vực kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

47 

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

MT1: Có kiến thức lý luận cơ bản về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp 

đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay. 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về giám đốc diều hành doanh nghiệp 

và vận dụng kiến thức này vào điều hành doanh nghiệp trong thực tiễn 

MT3: Có khả năng phát hiện và đưa ra các quyết định để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

MT4: Có khả năng phát hiện và kiểm soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến 

hoạt động SXKD của doanh nghiệp hiện nay. 

MT5: Có kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình phát triển trong thực tiễn về hội 

nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam.  

3 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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48 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

MT1: Nắm được tổng quan về tài chính doanh nghiệp 

MT2: Có khả năng phân tích được các báo cáo tài chính 

MT3: Có khả năng phân tích các quyết định đầu tư dự án, trái phiếu, cổ phiểu và 

tài sản lưu động của doanh nghiệp  

MT4: Có khả năng phân tích cấu trúc vốn và những tác động đối với doanh nghiệp. 

3 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

49 
Quản trị tài 

chính 

MT1: Nắm được tổng quan về quản trị tài chính. 

MT2: Nắm vững các kỹ thuật căn bản về xác định giá trị của tiền tệ theo thời gian, 

các kỹ thuật chuyển đổi lãi suất, ứng dụng để giải quyết các bài toán như: vay và trả 

nợ ngân hàng của doanh nghiệp, lượng giá các loại chứng khoán, đánh giá tính khả 

thi về mặt tài chính của các dự án đầu tư. 

MT3: Tính toán chi phí sử dụng vốn, thẩm định và đánh giá tính khả thi của dự 

án. 

MT4: Nắm vững các kỹ thuật và công cụ phân tích tài chính để phân tích, đánh 

giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

MT5: Có ý thức và động cơ học tập đúng đắn, thái độ làm việc nghiêm túc, phong 

cách làm việc chuyên nghiệp. 

3 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

50 
Quản trị 

nhân sự 

MT1: Có kiến thức cơ bản và khái quát về quản trị nguồn nhân lực 

MT2: Hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp 

MT 3: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về cách thức quản lý, sử dụng và phát 

triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp 

MT4: Nắm vững lý thuyết và ứng dụng vào việc xây dựng chính sách quản lý sử 

dụng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

MT5: Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến các nhóm 

chức năng thu hút, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

3 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

51 
Quản trị 

chiến lược 

MT1: Hiểu rõ khái niệm “chiến lược” và tầm quan trọng của Quản trị chiến lược 

trong việc phát triển doanh nghiệp;  

MT2: Hiểu rõ các loại chiến lược khác nhau mà doanh nghiệp có thể lựa chọn; 

MT3: Biết cách tiến hành các bước cần thiết để thiết lập các chiến lược của tổ 

chức;  

3 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể hoạch định, tổ chức thực hiện 

và kiểm tra chiến lược trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp. 

52 
Quản trị dự 

án đầu tư 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đầu tư và quản trị dự án đầu tư; 

MT2: Nắm vững cách thức phân tích và quản trị một dự án đầu tư; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới quản 

trị dự án đầu tư. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để sau này 

có thể trở thành những nhà quản trị dự án đầu tư thành công. 

2 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

53 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ 

thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và 

vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 

Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

54 Khởi nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ về 

tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý 

tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ 

chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện các 

hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

55 
Quản trị rủi 

ro 

MT1: Hiểu được các khái niệm về rủi ro 

MT2:  Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị 

MT3: Áp dụng một số kỹ thuật đánh giá rủi ro 

MT4: Thiết kế chương trình kiểm soát và tài trợ cho rủi ro của đơn vị 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT5: Phân tích một số rủi ro đặc thù và cách thức phòng chống 

56 

Bảo hiểm 

doanh 

nghiệp 

MT1: Hiểu được các khái niệm về bảo hiểm và bảo hiểm DN 

MT2:  Hiểu các cơ sở kỹ thuật, pháp lý, kinh tế 

MT3: Hiểu được cơ chế hoạt động và vai trò tác dụng của bảo hiểm đối với doanh 

nghiệp 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

57 

Quản trị sản 

xuất và tác 

nghiệp 

MT1: Giúp cho người học hiểu rõ vai trò, nội dung của sản xuất, quản trị sản xuất 

và mối liên hệ giữa quản trị sản xuất với các chức năng quản trị khác trong hoạt động 

doanh nghiệp; 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các công cụ cần thiết về 

công tác tổ chức quá trình sản xuất và các công tác hoạch định quản trị sản xuất trong 

doanh nghiệp như dự báo; lựa chọn quy trình sản xuất, xác định năng lực sản xuất; 

định vị doanh nghiệp và bố trí mặt bằng sản xuất; hoạch định tổng hợp; lập lịch trình 

sản xuất; hoạch định nhu cầu vật tư; quản trị dự trữ… 

 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

58 
Quản trị 

marketing 

MT1: Trang bị người học kiến thức căn bản về quản trị marketing như: Bản chất 

quản trị marketing, phân tích cơ hội marketing, hoạch định chiến lược marketing, xây 

dựng chương trình marketing và kiểm tra marketing. 

MT2: Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá được môi trường, đối thủ 

cạnh tranh và nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp trong việc phát hiện cơ hội 

marketing. 

MT3: Giúp người học phát triển kỹ năng làm việc cá nhân, nhóm và thuyết trình 

trước đám đông. 

MT4: Giúp người học có khả năng áp dụng để xây dựng chiến lược marketing cho 

một ý tưởng sản phẩm mới. 

 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

59 
Quản trị chất 

lượng 

MT1: Hiểu được các khái niệm về chất lượng, các thuộc tính của sản phẩm và các 

nguyên tắc quản trị chất lượng hiện đại để vận dụng vào thực tế công việc nhằm đạt 

mục tiêu đề ra và hạn chế sự sai sót;  

MT2: Hiểu biết sâu sắc các khái niệm cơ bản của hệ thống quản trị chất lượng 

cũng như tác động của nó đối với sự thành công của doanh nghiệp; 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT3: Nắm được một số kỹ thuật, công cụ để kiểm soát chất lượng sản phẩm/hệ 

thống;  

MT4: Nắm được các phương pháp đánh giá chất lượng; 

MT5: Nắm được nguyên tắc và đặc điểm của hệ thống quản lý chất lượng, từ đó 

dễ dàng tiếp cận với các hệ thống quản lý như ISO 9001:2015; ISO 14000; SA 8000; 

HACCP; TQM…  

60 

Tâm lý học 

quản trị kinh 

doanh 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý quản lý. Nắm vững những kiến 

thức về tâm lý quản lý, trên cơ sở đó từng bước vận dụng vào quản lý kinh tế và lãnh 

đạo doanh nghiệp 
2 

Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

61 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản VN 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng 

để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm 

tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu 

nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác 

thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

62 
Giao tiếp 

kinh doanh 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong giao tiếp kinh doanh; 

khái niệm, mục tiêu của giao tiếp kinh doanh, vai trò của các chủ thể tham gia giao 

tiếp trong kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp kinh doanh hiệu quả. 

MT2: Sinh viên rèn luyện và sử dụng những kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh 

doanh; Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giao tiếp và truyền thông 

không lời, kỹ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin trong kinh doanh. 

MT3: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hoá và sự 

khác biệt giao tiếp trong môi trường đa văn hoá, kỹ năng giao tiếp trong và ngoài 

doanh nghiệp. 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Có khả năng vận dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán, kỹ năng phỏng 

vấn và trả lời phỏng vấn, tuyển dụng… 

MT5: Có khả năng sử dụng những kiến thức và kỹ năng về giao tiếp trong cuộc 

sống, học tập, công việc, và kinh doanh đạt hiệu quả. 

63 

Giao dịch và 

đàm phán 

kinh doanh 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  khoa học trong đàm phán 

kinh doanh, gồm các vấn đề cụ thể: Những vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; 

những nội dung chủ yếu, chiến lược, chiến thuật của cuộc đàm phán kinh doanh; các 

giai đoạn tiến hành đàm phán và cơ sở pháp lý của đàm phán kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

64 

Lịch sử các 

học thuyết 

KT 

MT1: Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về hoàn 

cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế trong dòng chảy lịch sử 

các học thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  cơ sở cho việc vận dụng vào quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích và vận 

dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

MT3: Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết kinh tế. 

Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát triển của Đảng. 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

65 

Quản trị kinh 

doanh du 

lịch và lữ 

hành 

MT1: Nắm vững lý thuyết về Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành; 

MT2: Trình bày được các vấn đề cơ bản trong kinh doanh du lịch và lữ hành; 

MT3: Hoạch định các chương trình du lịch và lữ hành; 

MT4: Tổ chức và điều hành được hoạt động quản trị doanh nghiệp du lịch và lữ 

hành; 

MT5: Tiến hành đánh giá, kiểm soát hoạt động kinh doanh du lịch và lữ hành. 

 

2 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

66 
Thực tập 

nghề nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế tại cơ sở thực tập. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài  của doanh 

nghiệp. 

Phát triển được kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn.  

 
Học 

kỳ 7 

Điểm báo cáo 

100% 
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MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập 

tại đơn vị. 

67 
Thương mại 

điện tử 

MT1: Cung cấp kiến thức tổng quan về TMĐT; khái niệm, đặt trưng, lợi ích, hạn 

chế và quá trình phát triển của TMĐT. Sinh viên có khả năng tổng hợp, đánh giá các 

yếu tố liên quan đến việc triển khai và vận hành một hệ thống thương mại điện tử. 

MT2: Phát triển kỹ năng phân tích các mô hình TMĐT giúp sinh viên phân tích, 

lựa chọn mô hình kinh doanh TMĐT phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp, 

từng lĩnh vực và ngành kinh doanh. 

MT3: Sinh viên có khả năng thực hiện hoạt động marketing trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, xây dựng website TMĐT và mô hình ứng dụng của TMĐT. 

MT4: Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

công nghệ, bảo mật và pháp lý để vận hành TMĐT hiệu quả và an toàn. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

68 
Quản trị bán 

hàng 

MT1: Người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị bán hàng như: 

Lập kế hoạch bán hàng, Tuyển chọn, tuyển dụng lực lượng bán hàng, Tổ chức thực 

hiện bán hàng, Động viên lực lượng bán hàng, Thiết lập kênh phân phối, Kiểm tra, 

đánh giá và điều chỉnh sau bán hàng. 

MT2: Khả năng lập kế hoạch bán hàng, phân tích, xử lý các tình huống trong bán 

hàng, kiểm tra, động viên và đánh giá lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng bán hàng bao gồm kỹ năng trưng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, 

kỹ năng thuyết phục, kỹ năng báo giá, kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng kết thúc bán 

hàng. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

2 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

69 

Quản trị 

quan hệ 

khách hàng 

MT1: Có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ứng dụng các kiến thức quản trị 

quan hệ khách hàng vào các hoạt động cụ thể 

MT2: Có khả năng xây dựng hệ thống quy trình và công cụ quản trị quan hệ khách 

hàng một cách độc lập 

MT3: Có khả năng điều hành các công việc quản trị quan hệ khách hàng và các 

quyết định xử lý tình huống cụ thể 

2 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 



213 

 

MT4: Giúp sinh viên có được sự tự tin và thuyết trình, rèn luyện và nâng cao tinh 

thần làm việc nhóm. 

70 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

MT1: Người học có kiến thức nền tảng về tổng quan chuỗi cung ứng: Khái niệm, 

mục tiêu, cấu trúc chuỗi cung ứng, lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng, 

những vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng; Chiến lược hậu cần và xây dựng 

kế hoạch cung ứng; Tổ chức sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối; Quản trị tồn 

kho và phân tán rủi ro; Quản trị chuỗi cung ứng tích hợp; Đo lường hiệu quả hoạt 

động chuỗi cung ứng. 

MT2: Kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan chiến lược hậu cần 

và xây dựng kế hoạch cung ứng; quy trình sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối; 

quản trị tồn kho và các kỹ thuật phân tán rủi ro; các xu hướng quản trị chuỗi cung 

ứng tích hợp; các mô hình và các công cụ cần thiết để đo lường hiệu quả hoạt động 

của chuỗi cung ứng. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và kỹ năng xây dựng hệ thống chuỗi cung 

ứng. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

2 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

71 
Quản trị 

logistic 

MT1: Sau khi học xong học phần này người học sẽ nắm được những kiến thức cơ 

bản logistic và hoạt động logistic. 

MT2: Có khả năng nắm được các yếu tố xác đinh chi phí logistic 

MT3: Có khả năng tổ chức các hoạt động logistic đang được ứng dụng tại các 

doanh nghiệp 

MT4: Có khả năng hoàn thiện và xây dựng các phương án tối ưu cho hoạt động 

logistic 

2 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

72 

Đạo đức 

kinh doanh 

và văn hóa 

DN 

MT1: Sau khi học xong học phần này người học sẽ nắm được những kiến thức cơ 

bản và cần thiết liên quan đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay. 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về triết lý đạo đức kinh doanh và vận 

dụng kiến thức này vào cho doanh nghiệp trong thực tiễn 

MT3: Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích hành vi đạo đức liên quan 

đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

2 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Có khả năng xây dựng các biểu trưng về văn hóa của các doanh hiện nay. 

MT5: Có kỹ năng vận dụng vào việc tạo lập văn hóa riêng cho các doanh nghiệp 

trong thực tiễn để có thể hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu hơn.  

73 

Quản trị kinh 

doanh quốc 

tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế: các hình thức kinh doanh quốc 

tế, các chủ thể liên quan, động cơ thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 

MT2: Hiểu rõ về các yếu tố môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế và ảnh 

hưởng sâu rộng của chúng đến kinh doanh quốc tế. 

MT3: Nắm rõ nội dung, đặc điểm và điều kiện áp dụng các chiến lược kinh doanh 

quốc tế. Tìm hiểu việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của các công ty đa quốc 

gia cũng như những kinh nghiệm của họ trên toàn cầu.  

MT4: Hiểu được cách thức vận hành và các hoạt động cơ bản của các công ty đa 

quốc gia. 

2 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

74 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

Phân tích được các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu.  

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết vẫn đề thực tiễn của 

doanh nghiệp. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với nhân viên các 

phòng ban của doanh nghiệp. 

Phân tích tình hình kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với 

các doanh nghiệp. 

Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu trước hội đồng. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập tại 

đơn vị. 

- Sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập và hoàn thành khóa luận  

10 
Học 

kỳ 8 

Điểm báo cáo 

khóa luận 

100% 

75 
Chuyên đề 

TN 

MT1: KIẾN THỨC 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

4 
Học 

kỳ 8 

Điểm báo cáo 

chuyên đề 

100% 
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Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với nhân viên các 

phòng ban của doanh nghiệp. 

Phân tích tình hình kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với 

các doanh nghiệpi. 

Hoàn thành báo cáo khoa học về các vấn đề thực tiễn liên quan trong lĩnh vực kinh 

doanh. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập tại 

đơn vị. 

- Sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.  

76 
Quan hệ 

công chúng 

MT1: Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản có liên quan đến lĩnh vực PR 

MT2: Biết được vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

MT3: Vận dụng được quy trình và lý thuyết nền tảng của truyền thông, PR vào 

xây dựng một chương trình PR từ phân tích, lập kế hoạch, triển khai cho đến đánh 

giá  

MT4: Thiết kế được chương trình PR cho một doanh nghiệp nhằm đạt được mục 

tiêu kinh doanh  

MT5: Lựa chọn, phối hợp được các công cụ PR để triển khai một chương trình PR 

hiệu quả cho doanh nghiệp 

MT6: Thực hành được các hoạt động PR trong thực tế của DN: tổ chức họp báo, 

giới thiệu sản phẩm mới, tổ chức sự kiện, tài trợ, xử lý khủng hoảng … 

2 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

77 

Lập kế 

hoạch kinh 

doanh 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kế hoạch kinh doanh, lợi ích, nội dung, quá trình lập 

KHKD. 

MT2: Xây dựng các kế hoạch bộ phận cần thiết trong KHKD, xác định được các 

mối quan hệ giữa các bộ phận kế hoạch trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

MT3: Nắm vững các công cụ hỗ trợ cho việc lập KHKD. 

MT4: Phân tích được những rủi ro trong việc lập kế hoạch kinh doanh 

MT5: Đánh giá được kế hoạch kinh doanh và các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

việc lập KHKD 

 

2 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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78 
Quản trị 

thương hiệu 

MT1: Có kiến thức cơ bản về về tài sản thương hiệu (Brand equity); 

MT2: Nắm vững cách thức xây dựng, duy trì và phát triển tài sản thương hiệu; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới quản 

trị thương hiệu. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để sau này 

có thể trở thành những nhà quản trị thương hiệu thành công. 

 

2 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

 
2.7 . Chuyên ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

1 Tiếng Anh 1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, địa điểm 

du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, 

công việc và đồ vật trong nhà. 

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there are và there 

was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn; 

cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của động từ có quy tắc, cách nối âm, cách 

nhấn trọng âm từ và nhấn trọng âm trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời sống, 

con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác về những 

vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ 

năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

2 

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập thể 

dục để duy trì và phát triển thể chất. 

 

1 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 
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điểm thi tối đa 

>=80% 

3 Cờ vua 1 

MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết. 

 
1 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

4 

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

MT2: Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 

thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

MT3: Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam; 

MT4: Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết trình, phản 

biện và vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực 

tiễn học tập, công việc và đời sống; 

MT5: Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

2 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

5 
Kinh tế vi 

mô 1 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học 

MT2: Nắm được nguyên tắc chung của lý thuyết cung cầu và giá cả trên thị trường 

cũng như một số vận dụng của quy luật cung cầu. 

MT3: Nắm được lý thuyết về hành vi tiêu dùng và lý thuyết về chi phí cũng như 

việc ra quyết định của doanh nghiệp 

MT4: Có kiến thức về các cấu trúc thị trường cơ bản. 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

6 Quản trị học 

MT1: Khái quát được lịch sử phát triển các tư tưởng quản trị, tính khoa học và 

nghệ thuật trong quản trị, khái quát lên được lý thuyết cơ bản của quản trị kinh doanh. 

MT2: Nắm được nguyên tắc, phương pháp và cơ sở khoa học của các quyết định 

trong quản trị. 

MT3: Nắm được nguyên tắc và các chức năng quản trị. 

MT4: Nắm được các quyết định được thực hiện bởi các nhà quản trị. 

MT5: Giải quyết được các vấn đề quản trị thông qua việc sử dụng các tình huống. 

MT6: Phác họa lên được chân dung của nhà quản trị thế kỷ 21 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

7 
Kỹ năng 

mềm 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết yếu. 
2 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công việc 

và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội 

điểm thi tối đa 

>=70% 

8 
Tài chính - 

Tiền tệ 

MT1: Hiểu được những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính cũng 

như các định chế tài chính trung gian. 

MT2: Hiểu và phân tích được các chính sách tiền tệ và chính sách tài chính quốc 

gia. 

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để làm rõ các vấn đề về lí thuyết 

tiền tệ, hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian và lưu thông tiền tệ. 

MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu. 

3 
Học 

kỳ 1 
 

9 
Tâm lý học 

đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm lí người, sự 

hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, vai trò của các 

quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành nhân cách con 

người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và cách khắc phục 

những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong học tập, trong lao 

động sau khi tốt nghiệp. 

2 
Học 

kỳ 1 
 

10 
Xã hội học 

đại cương 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt đối tượng 

nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như quy 

trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên cứu 

những vấn đề xã hội có liên quan. 

2 
Học 

kỳ 1 
 

11 
Toán cao 

cấp 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm một biến bao gồm 

khái niệm, giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm và vi phân 

và phép tính tích phân của hàm một biến.  

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến số bao 

gồm khái niệm, giới hạn, đạo hàm, vi phân và phương pháp tìm cực trị không điều 

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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kiện của hàm nhiều biến. Từ đó người học có thể ứng dụng giải các bài toán kinh tế 

liên quan. 

MT3. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân bao 

gồm khái niệm, cấu trúc nghiệm, phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi phân 

cấp 2 tuyến tính với hệ số hằng. 

12 Tiếng Anh 2 

MT 1. Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, ngoại hình, 

thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải nghiệm. 

MT 2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, 

quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, so sánh tính từ 

và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm 

khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng 

trong từ điển. 

MT 3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

13 

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm 

bóng, phát bóng). 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

14 
Bơi lội cơ 

bản 

MT1. Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 

1 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

15 
Cầu lông cơ 

bản 

MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

16 
Bóng bàn cơ 

bản 

MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 
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điểm thi tối đa 

>=80% 

17 Cờ vua 2 

MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

18 

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân … 

 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

19 

Công tác 

quốc phòng 

– An ninh 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh; nắm chắc những 

âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm 

mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng 

Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật 

của Nhà nước trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội. 

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

20 
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội 

vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự 

bảo vệ Tổ quốc. 

1 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

21 

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK; Thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném 

lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 



221 

 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được 

yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu 

tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).   

22 

Kinh tế 

chính trị 

Mác-Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm 

bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng 

tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù 

hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên lý 

luận chính trị. 

MT2: Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và 

nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong 

vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

MT3: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với 

người học. 

2 
Học 

kỳ 2 
 

23 

Tâm lý học 

quản trị kinh 

doanh 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý quản lý. Nắm vững những kiến 

thức về tâm lý quản lý, trên cơ sở đó từng bước vận dụng vào quản lý kinh tế và lãnh 

đạo doanh nghiệp 
2 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

24 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

MT1: Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, chức năng văn 

bản; các loại văn bản; kết cấu, các yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản;  

MT2: Hiểu về phong cách ngôn ngữ, có kiến thức về việc sử dụng ngôn ngữ trong 

văn bản; 

MT3: Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính, soạn 

thảo được các văn bản: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, diễn văn; 

MT4: Hiểu rõ về doanh nghiệp, văn bản quản lý doanh nghiệp; soạn thảo quyết 

định, nghị quyết, điều lệ doanh nghiệp; 

MT5: Nắm vững những vấn đề pháp lý về hợp đồng và những kỹ năng về soạn 

thảo hợp đồng;  

MT6: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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25 
Tiếng việt 

thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề về văn 

bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học biết vận dụng những 

kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo 

lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và Việt ngữ 

học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng 

Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học.  

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

26 

Lịch sử các 

học thuyết 

KT 

MT1: Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về hoàn 

cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế trong dòng chảy lịch sử 

các học thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  cơ sở cho việc vận dụng vào quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích và vận 

dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

MT3: Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết kinh tế. 

Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát triển của Đảng. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

27 
Kinh tế vĩ 

mô 1 

MT1: Có kiến thức nền tảng về kinh tế học vĩ mô và hiểu rõ các khái niệm cơ bản 

trong kinh tế học vĩ mô cũng như mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản 

MT2: Có kiến thức về các chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân cơ bản 

MT3: Nắm vững lý thuyết về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

MT4: Hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến 

nền kinh tế cũng như sự tác động kết hợp của hai nhóm chính sách này đến nền kinh 

tế mở 

MT5: Có kiến thức căn bản và chuyên sâu về hai vấn đề của nền kinh tế là lạm 

phát và thất nghiệp 

MT6: Có khả năng phát hiện vấn đề và liên hệ lý thuyết để giải thích các hiện 

tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

28 
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản của 

máy vi tính. 
2 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo 

cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học tập 

và cuộc sống. 

MT4. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, 

thảo luận và làm việc nhóm. 

điểm thi tối đa 

>=70% 

29 Tiếng Anh 3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, công 

việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, sức khỏe và các 

loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động 

từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, 

thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách 

nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi,ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không 

chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm  

MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và 

lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

30 
Thể dục nhịp 

điệu CB 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác.    

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

31 
Teakwondo 

cơ bản 

MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

32 
Bóng đá cơ 

bản 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và 

thi đấu. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 
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33 
Bóng rổ cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

34 Cờ vua 3 

MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

1 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

35 
Triết học 

Mác Lê Nin 

MT1: Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin.  

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật 

làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết 

học Mác-Lênin. 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

36 Luật kinh tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ 

thể của Luật kinh tế. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về địa vị pháp lý của các 

chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 

danh, công ty cổ phần, hợp tác xã và hộ kinh doanh); 

MT2: Hiểu rõ các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh nghiệp phá sản;  

MT3: Nắm vững vững lý thuyết về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí 

thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa 

các doanh nghiệp; 

MT4: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của hợp đồng, điều kiện ký kết 

và có hiệu lực, các hình thức bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý của 

các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nắm được các phương thức giải quyết 

tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp kinh doanh - thương mại; 

MT5: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

37 
Nguyên lý 

thống kê 

Học phần Nguyên lý thống kê thuộc khối kiến thức cơ sở ngành nhằm cung cấp 

cho học sinh phương pháp luận về thống kê và những phương pháp nghiên cứu cụ 

thể để có thể phân tích và dự đoán xu hướng vận động và phát triển của các hiện 

tượng kinh tế - xã hội. Những kiến thức cơ bản trên là nền tảng, giúp cho sinh viên 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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có thể học tốt các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và vận dụng 

chúng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

38 Marketing 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Marketing như: Phân tích thị 

trường, nghiên cứu thị trường, các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT2: Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng tiếp thị sản phẩm cụ thể. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

39 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội 

khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng 

các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 

trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã 

hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

40 Tiếng Anh 4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sách, các ấn phẩm, các phòng trong nhà, các tính từ 

miêu tả người, các tính từ miêu tả nông thôn, thành thị, đồ ăn, thức uống, thiên nhiên, 

các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi,  thể thao, sức khoẻ, bệnh tật, giải trí, và các 

loại ngôn ngữ.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, câu điều 

kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn 

thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực 

hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe 

hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói 

ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc;  có thể hiểu được ý chính 

trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, việc 

làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể 

miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày 

như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp 

thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc truyền 

đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) 

và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá 

nhân.  

41 
Nguyên lý 

kế toán 

MT1: Hiểu rõ về quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, vai trò, các quy định, 

nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam hiện nay; 

MT2: Có kiến thức nền tảng về nội dung, phân loại, lập, xử lý và kiểm kê chứng 

từ trong kế toán; 

MT3: Nắm vững nguyên tắc phản ánh các loại tài khoản của kế toán, các phương 

pháp ghi sổ kép và hệ thống được các loại tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam; 

MT4: Hiểu rõ và vận dụng được yêu cầu, nguyên tắc và tính giá một số đối tượng 

chủ yếu ( TSCĐ, hàng tồn khoa); 

MT5: Có kiến thức cơ bản tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính 

doanh nghiệp hiện nay; 

MT6: Phân biệt được các hình thức sổ kế toán, cách mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa 

sai trên sổ kế toán; 

MT7: Vận dụng được kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong 

doanh nghiệp; 

MT8: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực kế 

toán và kế toán kiểm toán. 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

42 
Thị trường 

chứng khoán 

MT1: Trang bị kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán như lịch sử ra đời, 

khái niệm, phân loại, chức năng, các chủ thể tham gia và nguyên tắc hoạt động của 

thị trường chứng khoán; 

MT2: Trang bị kiến thức nền tảng về các loại chứng khoán và cách thức định giá 

từng loại trái phiếu và cổ phiếu cụ thể; 

MT3: Trang bị kiến thức về các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán; 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán và khả 

năng vận dụng trong phân tích chứng khoán. 

MT5: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình và phản biện các 

vấn đề về tiền tệ và ngân hàng. 

43 Thuế 

MT1: Hiểu và vận dụng cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế trong việc 

tìm hiểu các loại thuế khác nhau của hệ thống thuế Việt Nam hiện hành; 

MT2: Thực hiện tốt việc tính thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ thể; 

MT3: Phân tích, giải thích những tình huống thuế trên thực tế, những ảnh hưởng 

của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đến đời sống của 

cá nhân người nộp thuế ; 

MT4: Chia sẻ sự hiểu biết của mình về thuế đến cộng đồng; 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

44 
Hành vi tổ 

chức 

MT1: Có kiến thức cơ bản về về hành vi tổ chức; 

MT2: Nắm vững cách thức đánh giá đặc điểm, quản lý hành vi cá nhân; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tới hành vi tổ chức. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để có khả 

năng xử lý các mối quan hệ trong tổ chức. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

45 
Kinh tế quốc 

tế 

MT1: Hiểu được nguyên nhân vì sao phát sinh mậu dịch giữa các quốc gia, biết 

được mô thức thương mại quốc tế thường áp dụng như thế nào và lợi ích từ mậu dịch 

của các mô hình đó ra sao, thể hiện nhu thế nào qua các con số và đồ thị; 

MT2: Hiểu được những vấn đề cơ bản về môi trường hoạt động của thương mại 

quốc tế; 

MT3: Nắm vững được các chính sách thương mại quốc tế mà các quốc gia thường 

áp dụng để ngăn cản mậu dịch tự do; phân tích được tác động của những chính sách 

đối với các tác nhân trong nền kinh tế; 

- MT4: Hiểu được xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay, lợi ích và 

thiệt hại của sự di chuyển các nguồn lực giữa các quốc gia; nhận thức được lợi ích 

của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là Việt Nam. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

46 
Kinh tế 

thương mại 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Kinh tế thương mại dịch vụ 

như: Khái niệm thương mại, chức năng, nhiệm vụ, phân loại thương mại, lý thuyết 

thương mại, quá trình hình thành và phát triển thương mại Việt Nam; Hệ thống quản 

lý Nhà nước về thương mại; Tổ chức kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường; 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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Hoạt động kinh doanh hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; Dịch vụ thương mại; 

Logistics và dịch vụ logistics; Thương mại điện tử; Hạch toán kinh doanh và hiệu 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 

MT2: Sự hiểu biết và khả năng phân tích, giải thích các nghiệp vụ trong hoạt động 

kinh doanh hàng hóa của doanh nghiệp thương mại. 

MT3: Khả năng vận dụng các dịch vụ vào hoạt động kinh doanh, kỹ năng làm việc 

nhóm, giao tiếp và khả năng liên hệ, vận dụng vào thực tế. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. 

47 
Kế toán 

quản trị 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí, phân loại chi phí, lập dự toán ngân 

sách, kỹ thuật ra quyết định trong ngắn hạn và dự toán kinh doanh. 

MT2: Có khả năng phân tích chi phí và các phương án kinh doanh; thực hiện đánh 

giá các phương án và dự toán kinh doanh phù hợp với cách tổ chức bộ máy kế toán 

quản trị tại doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc kế toán quản trị. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

48 
Hành vi 

khách hàng 

• Hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi khách hàng nhằm trở thành một nhà 

quản trị marketing hiệu quả, hay nói cách khác là giúp cho những nhà quản trị có 

được những quyết định Marketing tốt hơn.  

• Nâng cao sự hiểu biết chung về một khía cạnh chủ yếu của hành vi con người.  

• Những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng.  

• Những ảnh hưởng của hành vi khách hàng đối với chiến lược marketing.  

• Mô hình hoạt động của hành vi khách hàng 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

49 
Luật thương 

mại 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, phân loại thương nhân và các 

hoạt động thương mại do thương nhân tiến hành; nguyên tắc áp dụng pháp luật hợp 

đồng, kiến thức cần thiết về nguồn luật và vấn đề áp dụng pháp luật, thói quen, tập 

quán thương mại trong quan hệ hợp đồng, vấn đề ký kết và thực hiện hợp đồng, phòng 

tránh rủi ro; 

MT2: Nắm được các đặc trưng pháp lý của hoạt động thương mại như mua bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại và các hợp 

đồng tương ứng;  

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT3: Sinh viên biết được quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của thương nhân 

khi thực hiện các hoạt động thương mại; 

MT4: Sinh viên biết được quy định của pháp luật về chế tài thương mại và nguyên 

tắc áp dụng các chế tài trong kinh doanh thương mại; 

MT5: Sau khi học xong học phần, sinh viên biết vận dụng những kiến thức lý luận 

đã được nghiên cứu để đọc và hiểu những quy định trong các văn bản quy phạm pháp 

luật; 

50 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ 

thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và 

vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 

Đảng và dân tộc Việt Nam. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

51 Khởi nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ về 

tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý 

tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ 

chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện các 

hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

52 
Giao tiếp 

kinh doanh 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong giao tiếp kinh doanh; 

khái niệm, mục tiêu của giao tiếp kinh doanh, vai trò của các chủ thể tham gia giao 

tiếp trong kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp kinh doanh hiệu quả. 
 

Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT2: Sinh viên rèn luyện và sử dụng những kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh 

doanh; Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giao tiếp và truyền thông 

không lời, kỹ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin trong kinh doanh. 

MT3: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hoá và sự 

khác biệt giao tiếp trong môi trường đa văn hoá, kỹ năng giao tiếp trong và ngoài 

doanh nghiệp. 

MT4: Có khả năng vận dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán, kỹ năng phỏng 

vấn và trả lời phỏng vấn, tuyển dụng… 

MT5: Có khả năng sử dụng những kiến thức và kỹ năng về giao tiếp trong cuộc 

sống, học tập, công việc, và kinh doanh đạt hiệu quả. 

53 

Giao dịch và 

đàm phán 

kinh doanh 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  khoa học trong đàm phán 

kinh doanh, gồm các vấn đề cụ thể: Những vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; 

những nội dung chủ yếu, chiến lược, chiến thuật của cuộc đàm phán kinh doanh; các 

giai đoạn tiến hành đàm phán và cơ sở pháp lý của đàm phán kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

54 
Quản trị 

chiến lược 

MT1: Hiểu rõ khái niệm “chiến lược” và tầm quan trọng của Quản trị chiến lược 

trong việc phát triển doanh nghiệp;  

MT2: Hiểu rõ các loại chiến lược khác nhau mà doanh nghiệp có thể lựa chọn; 

MT3: Biết cách tiến hành các bước cần thiết để thiết lập các chiến lược của tổ 

chức;  

MT4: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể hoạch định, tổ chức thực hiện 

và kiểm tra chiến lược trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

55 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản VN 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng 

để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm 

tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu 

nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác 

thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

56 
Quản trị tài 

chính 

MT1: Nắm được tổng quan về quản trị tài chính. 

MT2: Nắm vững các kỹ thuật căn bản về xác định giá trị của tiền tệ theo thời gian, 

các kỹ thuật chuyển đổi lãi suất, ứng dụng để giải quyết các bài toán như: vay và trả 

nợ ngân hàng của doanh nghiệp, lượng giá các loại chứng khoán, đánh giá tính khả 

thi về mặt tài chính của các dự án đầu tư. 

MT3: Tính toán chi phí sử dụng vốn, thẩm định và đánh giá tính khả thi của dự 

án. 

MT4: Nắm vững các kỹ thuật và công cụ phân tích tài chính để phân tích, đánh 

giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

MT5: Có ý thức và động cơ học tập đúng đắn, thái độ làm việc nghiêm túc, phong 

cách làm việc chuyên nghiệp. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

57 
Quản trị chất 

lượng 

MT1: Hiểu được các khái niệm về chất lượng, các thuộc tính của sản phẩm và các 

nguyên tắc quản trị chất lượng hiện đại để vận dụng vào thực tế công việc nhằm đạt 

mục tiêu đề ra và hạn chế sự sai sót;  

MT2: Hiểu biết sâu sắc các khái niệm cơ bản của hệ thống quản trị chất lượng 

cũng như tác động của nó đối với sự thành công của doanh nghiệp; 

MT3: Nắm được một số kỹ thuật, công cụ để kiểm soát chất lượng sản phẩm/hệ 

thống;  

MT4: Nắm được các phương pháp đánh giá chất lượng; 

MT5: Nắm được nguyên tắc và đặc điểm của hệ thống quản lý chất lượng, từ đó 

dễ dàng tiếp cận với các hệ thống quản lý như ISO 9001:2015; ISO 14000; SA 8000; 

HACCP; TQM…  

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

58 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

MT1: Người học có kiến thức nền tảng về tổng quan chuỗi cung ứng: Khái niệm, 

mục tiêu, cấu trúc chuỗi cung ứng, lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng, 

những vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng; Chiến lược hậu cần và xây dựng 

kế hoạch cung ứng; Tổ chức sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối; Quản trị tồn 

kho và phân tán rủi ro; Quản trị chuỗi cung ứng tích hợp; Đo lường hiệu quả hoạt 

động chuỗi cung ứng. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT2: Kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan chiến lược hậu cần 

và xây dựng kế hoạch cung ứng; quy trình sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối; 

quản trị tồn kho và các kỹ thuật phân tán rủi ro; các xu hướng quản trị chuỗi cung 

ứng tích hợp; các mô hình và các công cụ cần thiết để đo lường hiệu quả hoạt động 

của chuỗi cung ứng. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và kỹ năng xây dựng hệ thống chuỗi cung 

ứng. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

59 

Phương 

pháp nghiên 

cứu KH 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 

Nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu; 

MT2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận dạng, lựa chọn và phát triển vấn 

đề nghiên cứu; Thiết kế đề cương nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra; 

MT3: Hướng dẫn cách thu thập, xử lý và phân tích tài liệu để trả lời câu hỏi nghiên 

cứu; 

MT4: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày và phản biện các vấn 

đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

60 
Marketing 

kỹ thuật số 

MT1: Trang bị người học kiến thức căn bản về  các công cụ truyền thông kỹ thuật 

số để hỗ trợ quá trình tìm kiếm và phân tích các thông tin marketing trên Internet. 

MT2: Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá hoạt động marketing và 

hiệu quả của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số. 

MT3: Giúp người học phát triển được kỹ năng thuyết trình trong việc làm bài tập 

nhóm, kỹ năng tu duy sáng tạo và quản lý thời gian. 

MT4: Giúp người học nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh 

thần trách nhiệm trong công việc 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

61 
Quản trị dự 

án đầu tư 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đầu tư và quản trị dự án đầu tư; 

MT2: Nắm vững cách thức phân tích và quản trị một dự án đầu tư; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới quản 

trị dự án đầu tư. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để sau này 

có thể trở thành những nhà quản trị dự án đầu tư thành công. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 



233 

 

62 
Marketing 

thương mại 

MT1: Trang bị người học kiến thức căn bản về marketing thương mại dịch vụ như: 

Bản chất marketing thương mại dịch vụ, cơ hội marketing, hoạch định chiến lược 

marketing hỗn hợp trong thương mại dịch vụ, hành vi mua sắm.  

MT2: Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá được các cơ hội và chiến 

lược marketing trong hoạt động thương mại dịch vụ. 

MT3: Giúp người học phát triển kỹ năng và thái độ đúng đắn đối với làm việc cá 

nhân, nhóm và thuyết trình trước đám đông. 

MT4: Giúp người học có khả năng áp dụng để xây dựng chiến lược marketing cho 

một ý tưởng dịch vụ mới. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

63 

Quản trị 

quan hệ 

khách hàng 

MT1: Có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ứng dụng các kiến thức quản trị 

quan hệ khách hàng vào các hoạt động cụ thể 

MT2: Có khả năng xây dựng hệ thống quy trình và công cụ quản trị quan hệ khách 

hàng một cách độc lập 

MT3: Có khả năng điều hành các công việc quản trị quan hệ khách hàng và các 

quyết định xử lý tình huống cụ thể 

MT4: Giúp sinh viên có được sự tự tin và thuyết trình, rèn luyện và nâng cao tinh 

thần làm việc nhóm. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

64 
Thực tập 

nghề nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế tại cơ sở thực tập. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ và khách hang bên ngoài  của doanh 

nghiệp. 

Phát triển được kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập 

tại đơn vị. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm báo cáo 

100% 

65 
Thương mại 

điện tử 

MT1: Cung cấp kiến thức tổng quan về TMĐT; khái niệm, đặt trưng, lợi ích, hạn 

chế và quá trình phát triển của TMĐT. Sinh viên có khả năng tổng hợp, đánh giá các 

yếu tố liên quan đến việc triển khai và vận hành một hệ thống thương mại điện tử. 
 

Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT2: Phát triển kỹ năng phân tích các mô hình TMĐT giúp sinh viên phân tích, 

lựa chọn mô hình kinh doanh TMĐT phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp, 

từng lĩnh vực và ngành kinh doanh. 

MT3: Sinh viên có khả năng thực hiện hoạt động marketing trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, xây dựng website TMĐT và mô hình ứng dụng của TMĐT. 

MT4: Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

công nghệ, bảo mật và pháp lý để vận hành TMĐT hiệu quả và an toàn. 

66 
Quản trị bán 

hàng 

MT1: Người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị bán hàng như: 

Lập kế hoạch bán hàng, Tuyển chọn, tuyển dụng lực lượng bán hàng, Tổ chức thực 

hiện bán hàng, Động viên lực lượng bán hàng, Thiết lập kênh phân phối, Kiểm tra, 

đánh giá và điều chỉnh sau bán hàng. 

MT2: Khả năng lập kế hoạch bán hàng, phân tích, xử lý các tình huống trong bán 

hàng, kiểm tra, động viên và đánh giá lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng bán hàng bao gồm kỹ năng trưng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, 

kỹ năng thuyết phục, kỹ năng báo giá, kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng kết thúc bán 

hàng. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

67 

Quản trị 

kinh doanh 

quốc tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế: các hình thức kinh doanh quốc 

tế, các chủ thể liên quan, động cơ thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 

MT2: Hiểu rõ về các yếu tố môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế và ảnh 

hưởng sâu rộng của chúng đến kinh doanh quốc tế. 

MT3: Nắm rõ nội dung, đặc điểm và điều kiện áp dụng các chiến lược kinh doanh 

quốc tế. Tìm hiểu việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của các công ty đa quốc 

gia cũng như những kinh nghiệm của họ trên toàn cầu.  

MT4: Hiểu được cách thức vận hành và các hoạt động cơ bản của các công ty đa 

quốc gia. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

68 
Tiếng anh 

Kinh doanh 

Cung cấp cho người học thuật ngữ về kinh doanh, các định nghĩa và khái niệm cơ 

bản liên quan đến lĩnh vực quản trị, sản xuất, marketing, tổ chức quản lý doanh 

nghiệp, nhân sự, đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,... Môn học sẽ giúp 

người học (i) có kiến thức tổng quan trong lĩnh vực kinh tế, (ii) nâng cao kỹ năng đọc 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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hiểu các sách báo và tài liệu chuyên ngành và nghe hiểu các đoạn hội thoại hay phỏng 

vấn, (iii) trang bị vốn từ vựng trong lĩnh vực kinh tế và khả năng diễn đạt quan điểm 

và ý kiến của mình thông qua những bài viết ngắn và thuyết trình, thảo luận bằng 

tiếng anh trong lĩnh vực kinh doanh. 

69 

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

TMDV 

MT1: Nắm vững lý thuyết về Quản trị doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; 

MT2: Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp thương mại – dịch 

vụ trong nền kinh tế quốc dân; 

MT3: Tiếp cận công tác quản trị doanh nghiệp thương mại – dịch vụ theo các cách 

khác nhau; 

MT4: Nắm được các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp thương mại 

– dịch vụ; 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

70 
Quản trị 

nhân sự 

MT1: Có kiến thức cơ bản và khái quát về quản trị nguồn nhân lực 

MT2: Hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp 

MT 3: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về cách thức quản lý, sử dụng và phát 

triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp 

MT4: Nắm vững lý thuyết và ứng dụng vào việc xây dựng chính sách quản lý sử 

dụng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

MT5: Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến các nhóm chức 

năng thu hút, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

71 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

Phân tích được các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu.  

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết vẫn đề thực tiễn của 

doanh nghiệp. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với nhân viên các 

phòng ban của doanh nghiệp. 

Phân tích tình hình kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với 

các doanh nghiệp thương mại. 

Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu trước hội đồng. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

 
Học 

kỳ 8 

Điểm báo cáo 

khóa luận 

100% 
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Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập tại 

đơn vị. 

- Sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập và hoàn thành khóa luận  

72 
Chuyên đề 

TN 

MT1: KIẾN THỨC 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với nhân viên các 

phòng ban của doanh nghiệp. 

Phân tích tình hình kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với 

các doanh nghiệp thương mại. 

Hoàn thành báo cáo khoa học về các vấn đề thực tiễn liên quan trong lĩnh vực 

thương mại. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập tại 

đơn vị. 

- Sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.  

 
Học 

kỳ 8 

Điểm báo cáo 

chuyên đề 

100% 

73 
Quan hệ 

công chúng 

MT1: Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản có liên quan đến lĩnh vực PR 

MT2: Biết được vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

MT3: Vận dụng được quy trình và lý thuyết nền tảng của truyền thông, PR vào 

xây dựng một chương trình PR từ phân tích, lập kế hoạch, triển khai cho đến đánh 

giá  

MT4: Thiết kế được chương trình PR cho một doanh nghiệp nhằm đạt được mục 

tiêu kinh doanh  

MT5: Lựa chọn, phối hợp được các công cụ PR để triển khai một chương trình PR 

hiệu quả cho doanh nghiệp 

MT6: Thực hành được các hoạt động PR trong thực tế của DN: tổ chức họp báo, 

giới thiệu sản phẩm mới, tổ chức sự kiện, tài trợ, xử lý khủng hoảng … 

 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

74 
Đạo đức 

kinh doanh 

MT1: Sau khi học xong học phần này người học sẽ nắm được những kiến thức cơ 

bản và cần thiết liên quan đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay. 

 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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và văn hóa 

DN 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về triết lý đạo đức kinh doanh và vận 

dụng kiến thức này vào cho doanh nghiệp trong thực tiễn 

MT3: Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích hành vi đạo đức liên quan 

đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

MT4: Có khả năng xây dựng các biểu trưng về văn hóa của các doanh hiện nay. 

MT5: Có kỹ năng vận dụng vào việc tạo lập văn hóa riêng cho các doanh nghiệp 

trong thực tiễn để có thể hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu hơn.  

điểm thi tối đa 

>=70% 

75 

Quản trị 

kênh phân 

phối 

MT1: Người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kênh phân phối 

như: Thiết kế kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối, các thành viên kênh phân 

phối, các tổ chức bổ trợ, môi trường kênh phân phối, các quan hệ và hành vi, sức 

mạnh kênh phân phối, chiến lược kênh phân phối và quyết định phân phối sản phẩm 

vật chất. 

MT2: Khả năng đưa ra quyết định thiết kế kênh phân phối, tuyển chọn thành viên 

kênh phân phối và các quyết định phân phối vật chất. 

MT3: Kỹ năng vận dụng kiến thức vào xử lý các tình huống phát sinh liên quan 

đến kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc  

 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

 

2.8 . Công khai thông tin về các môn học chuyên ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

1 Tiếng Anh 1 

MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, địa 

điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức 

uống, công việc và đồ vật trong nhà. 

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there are và there 

was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn; 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của động từ có quy tắc, cách nối âm, cách 

nhấn trọng âm từ và nhấn trọng âm trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời sống, 

con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch 

được diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác về 

những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn 

giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

2 

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập 

thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 

 
1 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

3 Cờ vua 1 

MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết. 

 
1 

Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

4 

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

MT1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

MT2: Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 

thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

MT3: Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam; 

MT4: Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết trình, phản 

biện và vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực 

tiễn học tập, công việc và đời sống; 

MT5: Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

2 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

5 
Kinh tế vi 

mô 1 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học 

MT2: Nắm được nguyên tắc chung của lý thuyết cung cầu và giá cả trên thị 

trường cũng như một số vận dụng của quy luật cung cầu. 

MT3: Nắm được lý thuyết về hành vi tiêu dùng và lý thuyết về chi phí cũng như 

việc ra quyết định của doanh nghiệp 

MT4: Có kiến thức về các cấu trúc thị trường cơ bản. 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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6 Quản trị học 

MT1: Khái quát được lịch sử phát triển các tư tưởng quản trị, tính khoa học và 

nghệ thuật trong quản trị, khái quát lên được lý thuyết cơ bản của quản trị kinh 

doanh. 

MT2: Nắm được nguyên tắc, phương pháp và cơ sở khoa học của các quyết định 

trong quản trị. 

MT3: Nắm được nguyên tắc và các chức năng quản trị. 

MT4: Nắm được các quyết định được thực hiện bởi các nhà quản trị. 

MT5: Giải quyết được các vấn đề quản trị thông qua việc sử dụng các tình huống. 

MT6: Phác họa lên được chân dung của nhà quản trị thế kỷ 21 

3 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

7 
Kỹ năng 

mềm 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết 

yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công việc 

và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội 

2 
Học 

kỳ 1 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

8 
Tài chính - 

Tiền tệ 

MT1: Hiểu được những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính 

cũng như các định chế tài chính trung gian. 

MT2: Hiểu và phân tích được các chính sách tiền tệ và chính sách tài chính quốc 

gia. 

MT3: Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để làm rõ các vấn đề về lí 

thuyết tiền tệ, hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian và lưu thông tiền 

tệ. 

MT4: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự học tự nghiên cứu. 

3 
Học 

kỳ 1 
 

9 
Tâm lý học 

đại cương 

MT1:  Có kiến thức cơ bản về bản chất tâm lí người, cơ sở của tâm lí người, sự 

hình thành phát triển của tâm lí, ý thức.  

MT2: Có kiến thức về các quá trình nhận thức: Đặc điểm, qui luật, vai trò của 

các quá trình nhận thức. 

MT3: Có sự hiểu biết về nhân cách, sự thể hiện và sự hình thành nhân cách con 

người. 

MT4: Có sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và cách khắc 

phục những hành vi sai lệch nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong học tập, 

trong lao động sau khi tốt nghiệp. 

2 
Học 

kỳ 1 
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10 
Xã hội học 

đại cương 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt đối tượng 

nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như 

quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông 

tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên cứu 

những vấn đề xã hội có liên quan. 

2 
Học 

kỳ 1 
 

11 
Toán cao 

cấp 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm một biến bao gồm 

khái niệm, giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm và vi 

phân và phép tính tích phân của hàm một biến.  

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến số bao 

gồm khái niệm, giới hạn, đạo hàm, vi phân và phương pháp tìm cực trị không điều 

kiện của hàm nhiều biến. Từ đó người học có thể ứng dụng giải các bài toán kinh tế 

liên quan. 

MT3. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân 

bao gồm khái niệm, cấu trúc nghiệm, phương trình vi phân cấp 1 và phương trình 

vi phân cấp 2 tuyến tính với hệ số hằng. 

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

12 Tiếng Anh 2 

MT 1. Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, ngoại 

hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải nghiệm. 

MT 2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, 

quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, so sánh tính từ 

và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm 

khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng 

trong từ điển. 

MT 3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin 

tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết 

và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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13 

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm 

bóng, phát bóng). 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

14 
Bơi lội cơ 

bản 

MT1. Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 

1 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

15 
Cầu lông cơ 

bản 

MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

16 
Bóng bàn cơ 

bản 

MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

17 Cờ vua 2 

MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

 
1 

Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

18 

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân … 

 

3 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

19 

Công tác 

quốc phòng 

– An ninh 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh; nắm chắc 

những âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá 

cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội. 

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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20 
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội 

vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự 

bảo vệ Tổ quốc. 

1 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

21 

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK; Thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném 

lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được 

yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu 

tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).   

2 
Học 

kỳ 2 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

22 

Kinh tế 

chính trị 

Mác-Lênin 

MT1: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. 

Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, 

tính sáng tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những nội dung không 

còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không 

chuyên lý luận chính trị. 

MT2: Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và 

nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong 

vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

MT3: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với 

người học. 

2 
Học 

kỳ 2 
 

23 

Tâm lý học 

quản trị kinh 

doanh 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý quản lý. Nắm vững những 

kiến thức về tâm lý quản lý, trên cơ sở đó từng bước vận dụng vào quản lý kinh tế 

và lãnh đạo doanh nghiệp 
2 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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24 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

MT1: Nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng, chức năng văn 

bản; các loại văn bản; kết cấu, các yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản;  

MT2: Hiểu về phong cách ngôn ngữ, có kiến thức về việc sử dụng ngôn ngữ 

trong văn bản; 

MT3: Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính, soạn 

thảo được các văn bản: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, diễn văn; 

MT4: Hiểu rõ về doanh nghiệp, văn bản quản lý doanh nghiệp; soạn thảo quyết 

định, nghị quyết, điều lệ doanh nghiệp; 

MT5: Nắm vững những vấn đề pháp lý về hợp đồng và những kỹ năng về soạn 

thảo hợp đồng;  

MT6: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

25 
Tiếng việt 

thực hành 

MT1: Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề về văn 

bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học biết vận dụng những 

kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

MT2: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo 

lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả.  

MT3: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và Việt ngữ 

học. 

MT4: Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng 

Việt nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học.  

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

26 

Lịch sử các 

học thuyết 

KT 

MT1: Trang bị cho người học một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về hoàn 

cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của các học thuyết kinh tế trong dòng chảy lịch sử 

các học thuyết kinh tế của nhân loại làm cơ sở  cơ sở cho việc vận dụng vào quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích và vận 

dụng những học thuyết kinh tế vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

MT3: Xây dựng cho sinh viên nhận thức khách quan về các học thuyết kinh tế. 

Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được tính khoa học, cách mạng của Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin và cơ sở khoa học trong đường lối phát triển của Đảng. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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27 
Kinh tế vĩ 

mô 1 

MT1: Có kiến thức nền tảng về kinh tế học vĩ mô và hiểu rõ các khái niệm cơ 

bản trong kinh tế học vĩ mô cũng như mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô 

cơ bản 

MT2: Có kiến thức về các chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân cơ bản 

MT3: Nắm vững lý thuyết về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 

MT4: Hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến 

nền kinh tế cũng như sự tác động kết hợp của hai nhóm chính sách này đến nền kinh 

tế mở 

MT5: Có kiến thức căn bản và chuyên sâu về hai vấn đề của nền kinh tế là lạm 

phát và thất nghiệp 

MT6: Có khả năng phát hiện vấn đề và liên hệ lý thuyết để giải thích các hiện 

tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

28 
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản 

của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo 

cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học 

tập và cuộc sống. 

MT4. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, 

thảo luận và làm việc nhóm. 

2 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

29 Tiếng Anh 3 

MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, công 

việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, sức khỏe và các 

loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động 

từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, 

thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách 

nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi,ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không 

chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm  

MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và 

lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

30 
Thể dục nhịp 

điệu CB 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác.    

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

31 
Teakwondo 

cơ bản 

MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

32 
Bóng đá cơ 

bản 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và 

thi đấu. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

33 
Bóng rổ cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 

 
1 

Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

34 Cờ vua 3 

MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

1 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=20%, 

điểm thi tối đa 

>=80% 

35 
Triết học 

Mác Lê Nin 

MT1: Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – 

Lênin.  

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật 

làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết 

học Mác-Lênin. 

3 
Học 

kỳ 3 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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36 Luật kinh tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ 

thể của Luật kinh tế. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về địa vị pháp lý của các 

chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

hợp danh, công ty cổ phần, hợp tác xã và hộ kinh doanh); 

MT2: Hiểu rõ các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh nghiệp phá sản;  

MT3: Nắm vững vững lý thuyết về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị 

trí thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

giữa các doanh nghiệp; 

MT4: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của hợp đồng, điều kiện ký 

kết và có hiệu lực, các hình thức bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý 

của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nắm được các phương thức giải 

quyết tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp kinh doanh - thương mại; 

MT5: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

37 
Nguyên lý 

thống kê 

Học phần Nguyên lý thống kê thuộc khối kiến thức cơ sở ngành nhằm cung cấp 

cho học sinh phương pháp luận về thống kê và những phương pháp nghiên cứu cụ 

thể để có thể phân tích và dự đoán xu hướng vận động và phát triển của các hiện 

tượng kinh tế - xã hội. Những kiến thức cơ bản trên là nền tảng, giúp cho sinh viên 

có thể học tốt các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và vận 

dụng chúng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

38 Marketing 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Marketing như: Phân tích 

thị trường, nghiên cứu thị trường, các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT2: Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng tiếp thị sản phẩm cụ thể. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc  

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

39 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã 

hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng 

các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã 

hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

40 Tiếng Anh 4 

MT1. từ vựng tiếng Anh về sách, các ấn phẩm, các phòng trong nhà, các tính từ 

miêu tả người, các tính từ miêu tả nông thôn, thành thị, đồ ăn, thức uống, thiên 

nhiên, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi,  thể thao, sức khoẻ, bệnh tật, giải trí, 

và các loại ngôn ngữ.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, câu 

điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để 

thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu 

cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; 

nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các 

bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc;  có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, việc 

làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra 

những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; 

có thể miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng 

ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung 

cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông 

tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối 

quân tâm cá nhân.  

3 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

41 
Nguyên lý 

kế toán 

MT1: Hiểu rõ về quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, vai trò, các quy định, 

nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam hiện nay; 
3 

Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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MT2: Có kiến thức nền tảng về nội dung, phân loại, lập, xử lý và kiểm kê chứng 

từ trong kế toán; 

MT3: Nắm vững nguyên tắc phản ánh các loại tài khoản của kế toán, các phương 

pháp ghi sổ kép và hệ thống được các loại tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam; 

MT4: Hiểu rõ và vận dụng được yêu cầu, nguyên tắc và tính giá một số đối tượng 

chủ yếu ( TSCĐ, hàng tồn khoa); 

MT5: Có kiến thức cơ bản tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài 

chính doanh nghiệp hiện nay; 

MT6: Phân biệt được các hình thức sổ kế toán, cách mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và 

sửa sai trên sổ kế toán; 

MT7: Vận dụng được kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong 

doanh nghiệp; 

MT8: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực 

kế toán và kế toán kiểm toán. 

điểm thi tối đa 

>=70% 

42 
Thị trường 

chứng khoán 

MT1: Trang bị kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán như lịch sử ra đời, 

khái niệm, phân loại, chức năng, các chủ thể tham gia và nguyên tắc hoạt động của 

thị trường chứng khoán; 

MT2: Trang bị kiến thức nền tảng về các loại chứng khoán và cách thức định giá 

từng loại trái phiếu và cổ phiếu cụ thể; 

MT3: Trang bị kiến thức về các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán; 

MT4: Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán và 

khả năng vận dụng trong phân tích chứng khoán. 

MT5: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình và phản biện các 

vấn đề về tiền tệ và ngân hàng. 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

43 Thuế 

MT1: Hiểu và vận dụng cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế trong việc 

tìm hiểu các loại thuế khác nhau của hệ thống thuế Việt Nam hiện hành; 

MT2: Thực hiện tốt việc tính thuế phải nộp trong từng trường hợp cụ thể; 

MT3: Phân tích, giải thích những tình huống thuế trên thực tế, những ảnh hưởng 

của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đến đời sống của 

cá nhân người nộp thuế ; 

2 
Học 

kỳ 4 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Chia sẻ sự hiểu biết của mình về thuế đến cộng đồng; 

44 
Hành vi tổ 

chức 

MT1: Có kiến thức cơ bản về về hành vi tổ chức; 

MT2: Nắm vững cách thức đánh giá đặc điểm, quản lý hành vi cá nhân; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tới hành vi tổ 

chức. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để có khả 

năng xử lý các mối quan hệ trong tổ chức. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

45 
Kinh tế quốc 

tế 

MT1: Hiểu được nguyên nhân vì sao phát sinh mậu dịch giữa các quốc gia, biết 

được mô thức thương mại quốc tế thường áp dụng như thế nào và lợi ích từ mậu 

dịch của các mô hình đó ra sao, thể hiện nhu thế nào qua các con số và đồ thị; 

MT2: Hiểu được những vấn đề cơ bản về môi trường hoạt động của thương mại 

quốc tế; 

MT3: Nắm vững được các chính sách thương mại quốc tế mà các quốc gia thường 

áp dụng để ngăn cản mậu dịch tự do; phân tích được tác động của những chính sách 

đối với các tác nhân trong nền kinh tế; 

- MT4: Hiểu được xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay, lợi ích và 

thiệt hại của sự di chuyển các nguồn lực giữa các quốc gia; nhận thức được lợi ích 

của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là Việt Nam. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

46 
Kinh tế 

thương mại 

MT1: Người học có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Kinh tế thương mại dịch vụ 

như: Khái niệm thương mại, chức năng, nhiệm vụ, phân loại thương mại, lý thuyết 

thương mại, quá trình hình thành và phát triển thương mại Việt Nam; Hệ thống quản 

lý Nhà nước về thương mại; Tổ chức kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường; 

Hoạt động kinh doanh hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; Dịch vụ thương mại; 

Logistics và dịch vụ logistics; Thương mại điện tử; Hạch toán kinh doanh và hiệu 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 

MT2: Sự hiểu biết và khả năng phân tích, giải thích các nghiệp vụ trong hoạt 

động kinh doanh hàng hóa của doanh nghiệp thương mại. 

MT3: Khả năng vận dụng các dịch vụ vào hoạt động kinh doanh, kỹ năng làm 

việc nhóm, giao tiếp và khả năng liên hệ, vận dụng vào thực tế. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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47 
Kế toán 

quản trị 

MT1: Trang bị những kiến thức về chi phí, phân loại chi phí, lập dự toán ngân 

sách, kỹ thuật ra quyết định trong ngắn hạn và dự toán kinh doanh. 

MT2: Có khả năng phân tích chi phí và các phương án kinh doanh; thực hiện 

đánh giá các phương án và dự toán kinh doanh phù hợp với cách tổ chức bộ máy kế 

toán quản trị tại doanh nghiệp. 

MT3: Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

MT4: Có tinh thần trách nhiệm và chuẩn xác với công việc kế toán quản trị. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

48 
Hành vi 

khách hàng 

• Hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi khách hàng nhằm trở thành một nhà 

quản trị marketing hiệu quả, hay nói cách khác là giúp cho những nhà quản trị có 

được những quyết định Marketing tốt hơn.  

• Nâng cao sự hiểu biết chung về một khía cạnh chủ yếu của hành vi con người.  

• Những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng.  

• Những ảnh hưởng của hành vi khách hàng đối với chiến lược marketing.  

• Mô hình hoạt động của hành vi khách hàng 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

49 
Luật thương 

mại 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, phân loại thương nhân và các 

hoạt động thương mại do thương nhân tiến hành; nguyên tắc áp dụng pháp luật hợp 

đồng, kiến thức cần thiết về nguồn luật và vấn đề áp dụng pháp luật, thói quen, tập 

quán thương mại trong quan hệ hợp đồng, vấn đề ký kết và thực hiện hợp đồng, 

phòng tránh rủi ro; 

MT2: Nắm được các đặc trưng pháp lý của hoạt động thương mại như mua bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại và các hợp 

đồng tương ứng;  

MT3: Sinh viên biết được quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của thương nhân 

khi thực hiện các hoạt động thương mại; 

MT4: Sinh viên biết được quy định của pháp luật về chế tài thương mại và nguyên 

tắc áp dụng các chế tài trong kinh doanh thương mại; 

MT5: Sau khi học xong học phần, sinh viên biết vận dụng những kiến thức lý 

luận đã được nghiên cứu để đọc và hiểu những quy định trong các văn bản quy 

phạm pháp luật; 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

50 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ 
 

Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và 

vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 

Đảng và dân tộc Việt Nam. 

điểm thi tối đa 

>=70% 

51 Khởi nghiệp 

MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ về 

tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý 

tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ 

chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện các 

hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

52 
Giao tiếp 

kinh doanh 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong giao tiếp kinh doanh; 

khái niệm, mục tiêu của giao tiếp kinh doanh, vai trò của các chủ thể tham gia giao 

tiếp trong kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp kinh doanh hiệu quả. 

MT2: Sinh viên rèn luyện và sử dụng những kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong 

kinh doanh; Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giao tiếp và truyền 

thông không lời, kỹ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin trong kinh doanh. 

MT3: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hoá và 

sự khác biệt giao tiếp trong môi trường đa văn hoá, kỹ năng giao tiếp trong và ngoài 

doanh nghiệp. 

MT4: Có khả năng vận dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán, kỹ năng phỏng 

vấn và trả lời phỏng vấn, tuyển dụng… 

MT5: Có khả năng sử dụng những kiến thức và kỹ năng về giao tiếp trong cuộc 

sống, học tập, công việc, và kinh doanh đạt hiệu quả. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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53 

Giao dịch và 

đàm phán 

kinh doanh 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  khoa học trong đàm phán 

kinh doanh, gồm các vấn đề cụ thể: Những vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; 

những nội dung chủ yếu, chiến lược, chiến thuật của cuộc đàm phán kinh doanh; 

các giai đoạn tiến hành đàm phán và cơ sở pháp lý của đàm phán kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

54 
Quản trị 

chiến lược 

MT1: Hiểu rõ khái niệm “chiến lược” và tầm quan trọng của Quản trị chiến lược 

trong việc phát triển doanh nghiệp;  

MT2: Hiểu rõ các loại chiến lược khác nhau mà doanh nghiệp có thể lựa chọn; 

MT3: Biết cách tiến hành các bước cần thiết để thiết lập các chiến lược của tổ 

chức;  

MT4: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể hoạch định, tổ chức thực 

hiện và kiểm tra chiến lược trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp. 

 
Học 

kỳ 5 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

55 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

Sản VN 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng 

để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm 

tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài 

liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công 

tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

56 
Quản trị tài 

chính 

MT1: Nắm được tổng quan về quản trị tài chính. 

MT2: Nắm vững các kỹ thuật căn bản về xác định giá trị của tiền tệ theo thời 

gian, các kỹ thuật chuyển đổi lãi suất, ứng dụng để giải quyết các bài toán như: vay 

và trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp, lượng giá các loại chứng khoán, đánh giá 

tính khả thi về mặt tài chính của các dự án đầu tư. 

MT3: Tính toán chi phí sử dụng vốn, thẩm định và đánh giá tính khả thi của dự 

án. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Nắm vững các kỹ thuật và công cụ phân tích tài chính để phân tích, đánh 

giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

MT5: Có ý thức và động cơ học tập đúng đắn, thái độ làm việc nghiêm túc, phong 

cách làm việc chuyên nghiệp. 

57 
Quản trị chất 

lượng 

MT1: Hiểu được các khái niệm về chất lượng, các thuộc tính của sản phẩm và 

các nguyên tắc quản trị chất lượng hiện đại để vận dụng vào thực tế công việc nhằm 

đạt mục tiêu đề ra và hạn chế sự sai sót;  

MT2: Hiểu biết sâu sắc các khái niệm cơ bản của hệ thống quản trị chất lượng 

cũng như tác động của nó đối với sự thành công của doanh nghiệp; 

MT3: Nắm được một số kỹ thuật, công cụ để kiểm soát chất lượng sản phẩm/hệ 

thống;  

MT4: Nắm được các phương pháp đánh giá chất lượng; 

MT5: Nắm được nguyên tắc và đặc điểm của hệ thống quản lý chất lượng, từ đó 

dễ dàng tiếp cận với các hệ thống quản lý như ISO 9001:2015; ISO 14000; SA 8000; 

HACCP; TQM…  

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

58 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

MT1: Người học có kiến thức nền tảng về tổng quan chuỗi cung ứng: Khái niệm, 

mục tiêu, cấu trúc chuỗi cung ứng, lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng, 

những vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng; Chiến lược hậu cần và xây dựng 

kế hoạch cung ứng; Tổ chức sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối; Quản trị tồn 

kho và phân tán rủi ro; Quản trị chuỗi cung ứng tích hợp; Đo lường hiệu quả hoạt 

động chuỗi cung ứng. 

MT2: Kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan chiến lược hậu cần 

và xây dựng kế hoạch cung ứng; quy trình sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối; 

quản trị tồn kho và các kỹ thuật phân tán rủi ro; các xu hướng quản trị chuỗi cung 

ứng tích hợp; các mô hình và các công cụ cần thiết để đo lường hiệu quả hoạt động 

của chuỗi cung ứng. 

MT3: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và kỹ năng xây dựng hệ thống chuỗi 

cung ứng. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc  

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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59 

Phương 

pháp nghiên 

cứu KH 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học; Nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu; 

MT2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận dạng, lựa chọn và phát triển vấn 

đề nghiên cứu; Thiết kế đề cương nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra; 

MT3: Hướng dẫn cách thu thập, xử lý và phân tích tài liệu để trả lời câu hỏi 

nghiên cứu; 

MT4: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày và phản biện các vấn 

đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

60 
Marketing 

kỹ thuật số 

MT1: Trang bị người học kiến thức căn bản về  các công cụ truyền thông kỹ thuật 

số để hỗ trợ quá trình tìm kiếm và phân tích các thông tin marketing trên Internet. 

MT2: Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá hoạt động marketing và 

hiệu quả của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số. 

MT3: Giúp người học phát triển được kỹ năng thuyết trình trong việc làm bài tập 

nhóm, kỹ năng tu duy sáng tạo và quản lý thời gian. 

MT4: Giúp người học nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh 

thần trách nhiệm trong công việc 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

61 
Quản trị dự 

án đầu tư 

MT1: Có kiến thức cơ bản về đầu tư và quản trị dự án đầu tư; 

MT2: Nắm vững cách thức phân tích và quản trị một dự án đầu tư; 

MT3: Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới quản 

trị dự án đầu tư. 

MT4: Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để sau này 

có thể trở thành những nhà quản trị dự án đầu tư thành công. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

62 
Marketing 

thương mại 

MT1: Trang bị người học kiến thức căn bản về marketing thương mại dịch vụ 

như: Bản chất marketing thương mại dịch vụ, cơ hội marketing, hoạch định chiến 

lược marketing hỗn hợp trong thương mại dịch vụ, hành vi mua sắm.  

MT2: Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá được các cơ hội và chiến 

lược marketing trong hoạt động thương mại dịch vụ. 

MT3: Giúp người học phát triển kỹ năng và thái độ đúng đắn đối với làm việc cá 

nhân, nhóm và thuyết trình trước đám đông. 

MT4: Giúp người học có khả năng áp dụng để xây dựng chiến lược marketing 

cho một ý tưởng dịch vụ mới. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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63 

Quản trị 

quan hệ 

khách hàng 

MT1: Có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ứng dụng các kiến thức quản trị 

quan hệ khách hàng vào các hoạt động cụ thể 

MT2: Có khả năng xây dựng hệ thống quy trình và công cụ quản trị quan hệ 

khách hàng một cách độc lập 

MT3: Có khả năng điều hành các công việc quản trị quan hệ khách hàng và các 

quyết định xử lý tình huống cụ thể 

MT4: Giúp sinh viên có được sự tự tin và thuyết trình, rèn luyện và nâng cao tinh 

thần làm việc nhóm. 

 
Học 

kỳ 6 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

64 
Thực tập 

nghề nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế tại cơ sở thực tập. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ và khách hang bên ngoài  của doanh 

nghiệp. 

Phát triển được kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn.  

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập 

tại đơn vị. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm báo cáo 

100% 

65 
Thương mại 

điện tử 

MT1: Cung cấp kiến thức tổng quan về TMĐT; khái niệm, đặt trưng, lợi ích, hạn 

chế và quá trình phát triển của TMĐT. Sinh viên có khả năng tổng hợp, đánh giá 

các yếu tố liên quan đến việc triển khai và vận hành một hệ thống thương mại điện 

tử. 

MT2: Phát triển kỹ năng phân tích các mô hình TMĐT giúp sinh viên phân tích, 

lựa chọn mô hình kinh doanh TMĐT phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp, 

từng lĩnh vực và ngành kinh doanh. 

MT3: Sinh viên có khả năng thực hiện hoạt động marketing trực tuyến, thanh 

toán trực tuyến, xây dựng website TMĐT và mô hình ứng dụng của TMĐT. 

MT4: Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

công nghệ, bảo mật và pháp lý để vận hành TMĐT hiệu quả và an toàn. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

66 
Quản trị bán 

hàng 

MT1: Người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị bán hàng như: 

Lập kế hoạch bán hàng, Tuyển chọn, tuyển dụng lực lượng bán hàng, Tổ chức thực 
 

Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 
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hiện bán hàng, Động viên lực lượng bán hàng, Thiết lập kênh phân phối, Kiểm tra, 

đánh giá và điều chỉnh sau bán hàng. 

MT2: Khả năng lập kế hoạch bán hàng, phân tích, xử lý các tình huống trong bán 

hàng, kiểm tra, động viên và đánh giá lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. 

MT3: Kỹ năng bán hàng bao gồm kỹ năng trưng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, 

kỹ năng thuyết phục, kỹ năng báo giá, kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng kết thúc bán 

hàng. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc  

điểm thi tối đa 

>=70% 

67 

Quản trị 

kinh doanh 

quốc tế 

MT1: Có kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế: các hình thức kinh doanh quốc 

tế, các chủ thể liên quan, động cơ thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 

MT2: Hiểu rõ về các yếu tố môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế và ảnh 

hưởng sâu rộng của chúng đến kinh doanh quốc tế. 

MT3: Nắm rõ nội dung, đặc điểm và điều kiện áp dụng các chiến lược kinh doanh 

quốc tế. Tìm hiểu việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của các công ty đa 

quốc gia cũng như những kinh nghiệm của họ trên toàn cầu.  

MT4: Hiểu được cách thức vận hành và các hoạt động cơ bản của các công ty đa 

quốc gia. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

68 
Tiếng anh 

Kinh doanh 

Cung cấp cho người học thuật ngữ về kinh doanh, các định nghĩa và khái niệm 

cơ bản liên quan đến lĩnh vực quản trị, sản xuất, marketing, tổ chức quản lý doanh 

nghiệp, nhân sự, đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,... Môn học sẽ 

giúp người học (i) có kiến thức tổng quan trong lĩnh vực kinh tế, (ii) nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu các sách báo và tài liệu chuyên ngành và nghe hiểu các đoạn hội thoại 

hay phỏng vấn, (iii) trang bị vốn từ vựng trong lĩnh vực kinh tế và khả năng diễn 

đạt quan điểm và ý kiến của mình thông qua những bài viết ngắn và thuyết trình, 

thảo luận bằng tiếng anh trong lĩnh vực kinh doanh. 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

69 

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

TMDV 

MT1: Nắm vững lý thuyết về Quản trị doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; 

MT2: Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp thương mại – dịch 

vụ trong nền kinh tế quốc dân; 

MT3: Tiếp cận công tác quản trị doanh nghiệp thương mại – dịch vụ theo các 

cách khác nhau; 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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MT4: Nắm được các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp thương 

mại – dịch vụ; 

70 
Quản trị 

nhân sự 

MT1: Có kiến thức cơ bản và khái quát về quản trị nguồn nhân lực 

MT2: Hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp 

MT 3: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về cách thức quản lý, sử dụng và 

phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp 

MT4: Nắm vững lý thuyết và ứng dụng vào việc xây dựng chính sách quản lý sử 

dụng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

MT5: Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến các nhóm 

chức năng thu hút, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

 
Học 

kỳ 7 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

71 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1: KIẾN THỨC 

Phân tích được các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu.  

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết vẫn đề thực tiễn của 

doanh nghiệp. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với nhân viên các 

phòng ban của doanh nghiệp. 

Phân tích tình hình kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với 

các doanh nghiệp thương mại. 

Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu trước hội đồng. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập 

tại đơn vị. 

- Sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập và hoàn thành khóa luận  

 
Học 

kỳ 8 

Điểm báo cáo 

khóa luận 

100% 

72 
Chuyên đề 

TN 

MT1: KIẾN THỨC 

Vận dụng được các kiến thức được học trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế về chuyên môn. 

MT2: KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, với nhân viên các 

phòng ban của doanh nghiệp. 

 
Học 

kỳ 8 

Điểm báo cáo 

chuyên đề 

100% 
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Phân tích tình hình kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với 

các doanh nghiệp thương mại. 

Hoàn thành báo cáo khoa học về các vấn đề thực tiễn liên quan trong lĩnh vực 

thương mại. 

MT3: NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

Có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc, tuân thủ các quy định khi thực tập 

tại đơn vị. 

- Sinh viên chủ động liên hệ cơ sở thực tập và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.  

73 
Quan hệ 

công chúng 

MT1: Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản có liên quan đến lĩnh vực PR 

MT2: Biết được vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

MT3: Vận dụng được quy trình và lý thuyết nền tảng của truyền thông, PR vào 

xây dựng một chương trình PR từ phân tích, lập kế hoạch, triển khai cho đến đánh 

giá  

MT4: Thiết kế được chương trình PR cho một doanh nghiệp nhằm đạt được mục 

tiêu kinh doanh  

MT5: Lựa chọn, phối hợp được các công cụ PR để triển khai một chương trình 

PR hiệu quả cho doanh nghiệp 

MT6: Thực hành được các hoạt động PR trong thực tế của DN: tổ chức họp báo, 

giới thiệu sản phẩm mới, tổ chức sự kiện, tài trợ, xử lý khủng hoảng … 

 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

74 

Đạo đức 

kinh doanh 

và văn hóa 

DN 

MT1: Sau khi học xong học phần này người học sẽ nắm được những kiến thức 

cơ bản và cần thiết liên quan đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay. 

MT2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về triết lý đạo đức kinh doanh và vận 

dụng kiến thức này vào cho doanh nghiệp trong thực tiễn 

MT3: Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích hành vi đạo đức liên quan 

đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

MT4: Có khả năng xây dựng các biểu trưng về văn hóa của các doanh hiện nay. 

MT5: Có kỹ năng vận dụng vào việc tạo lập văn hóa riêng cho các doanh nghiệp 

trong thực tiễn để có thể hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu hơn.  

 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 
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75 

Quản trị 

kênh phân 

phối 

MT1: Người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kênh phân phối 

như: Thiết kế kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối, các thành viên kênh phân 

phối, các tổ chức bổ trợ, môi trường kênh phân phối, các quan hệ và hành vi, sức 

mạnh kênh phân phối, chiến lược kênh phân phối và quyết định phân phối sản phẩm 

vật chất. 

MT2: Khả năng đưa ra quyết định thiết kế kênh phân phối, tuyển chọn thành viên 

kênh phân phối và các quyết định phân phối vật chất. 

MT3: Kỹ năng vận dụng kiến thức vào xử lý các tình huống phát sinh liên quan 

đến kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. 

MT4: Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc  

 
Học 

kỳ 8 

Điểm tích lũy 

tối đa <=30%, 

điểm thi tối đa 

>=70% 

 

 3.Khoa Lý luận chính trị 

 3.1. Triết học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức lý 

luận chính trị, mang tính bắt buộc. Học phần trang bị cho người học các kiến thức 

cơ bản về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ 

nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; 

chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng, phát triển những nguyên lý của 

chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào nghiên cứu đời sống xã hội. Từ đó, người 

học hiểu được cơ sởthế giới quan, phương pháp luận khoa học và có thể vận dụng 

sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

 

 

3 

Kỳ 1 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm tùy 

quy định 

từng năm 

2.  
Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị 

trường; những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Từ đó, người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

 

 

 

 

2 

Kỳ 2 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm tùy 
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kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng như 

những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay. 

quy định 

từng năm 

3.  
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có 

tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của 

Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 

bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học. 

2 

Kỳ 3 Thi tự luận 

4.  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo 

dục đại cương của chương trình đào tạo các ngành đại học, cao đẳng. Học phần gồm 

6 chương, cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình 

hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam;đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế;văn hóa, đạo đức, con người. 

2 

Kỳ 4 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm tùy 

quy định 

từng năm 

5.  

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ 

thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-

1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018). Qua đó, khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết 

những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao 

nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực 

tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2 

Kỳ 5 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm tùy 

quy định 

từng năm 

6.  
Tâm lý học đại 

cương 

Tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm 

lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. Kiến thức 

tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong 

các trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. Nội dung của học phần 

gồm các khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm lí học như: Quan niệm về 

tâm lí; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình thành và phát triển 

tâm lí, ý thức; các quá trình tâm lí như: Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, trí 

 

2 

Kỳ 1 Thi tự luận 
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nhớ, ngôn ngữ, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân cách, tình cảm, ý chí của 

con người; hành vi, chuẩn mực hành vi, sự sai lệch hành vi cá nhân, sự sai lệch hành 

vi xã hội và cách khắc phục. 

7.  
Pháp luật Việt 

Nam đại cương 

Học phần Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành những 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam vàvận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề 

liên quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. 

 

2 
Kỳ 1 Thi tự luận 

8.  Tiếng Anh 1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại 

học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc 

hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như 

các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, 

gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong nhà và 

những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

 

 

 

3 

Kỳ 1 

 Thi trắc 

nghiệm và tự 

luận trên 

máy tính, 

vấn đáp. 

9.  Tiếng Anh 2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 2 giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ 

cần thiết để sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó 

có thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước 

và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

 

3 

Kỳ 2 

 Thi trắc 

nghiệm và tự 

luận trên 

máy tính, 

vấn đáp. 
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10.  Tiếng Anh 3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường đại 

học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc 

nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh 

nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài 

thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề 

quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng 

dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao 

tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh 

ở cấp độ cao hơn.  

 Ngoài ra, học phần tiếng Anh 3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc 

tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số 

quốc gia nói tiếng Anh. 

 

 

3 

Kỳ 3 

 Thi trắc 

nghiệm và tự 

luận trên 

máy tính, 

vấn đáp. 

11.  Tiếng Anh 4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng ghép 

trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 

của trường đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc 

nghe những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô 

tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những 

bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen 

thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức 

năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau 

từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao 

hơn.  

Ngoài ra, học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc 

tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số 

quốc gia nói tiếng Anh. 

 

 

Kỳ 4 

 Thi trắc 

nghiệm và tự 

luận trên 

máy tính, 

vấn đáp. 
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12.  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành.  

Học phần Tin học Đại cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng 

quan về máy tính và quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn 

phòng để giải quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến 

thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn 

phòng như: soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu 

nâng cao với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft 

PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 

Kỳ 2 

Thi trắc 

nghiệm 

khách quan 

trên hệ thống 

Moodle. 

Thực hiện 

bài kiểm tra 

thực hành 

báo cáo trên 

máy tính 

13.  
Khoa học môi 

trường 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường sống 

của con người; cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý 

sinh thái học vào môi trường; những tác động của con người đến môi trường; các 

loại tài nguyên thiên nhiên; các dạng ô nhiễm môi trường, tai biến môi trường, xung 

đột môi trường; sự chuyển cư và đô thị hóa; bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững. 

 Các kiến thức cung cấp trong học phần có liên quan nhiều đến kiến thức của 

các học phần: Sinh thái học, Dân số học, Môi trường và con người; là cơ sở quan 

trọng cho việc giảng dạy các kiến thức về Sinh quyển và Bảo vệ môi trường trong 

chương trình Sinh học ở trường Trung học phổ thông và là cơ sở để tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm Sinh học về môi trường sống và tài 

nguyên thiên nhiên. 
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14.  Kỹ năng mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

đại học của tất cả các ngành tại Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần nàycó vị trí 

quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên những kỹ năng mềm cơ bản để thích 

ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ 

năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư 

duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những 

kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh 

hoạt những kỹ năng mềm này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh 

viên trở nên năng động hơn, góp phần đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng 
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lao động. Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh 

viên còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác 

trong chương trình đào tạo của ngành 

15.  
Xã hội học đại 

cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này gồm có các nội dung cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức xã hội học, bao gồm: 

đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc trưng trong tiếp cận xã 

hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình lí thuyết; một số chủ đề 

nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tướng tác xã hội; cá 

nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự điều tiết của xã hội, chuyển 

biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

 

2 

Kỳ 6 Thi tự luận 

16.  
Tiếng Việt thực 

hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu,dùng từ và 

chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung cấp 

cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội 

các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng 

với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục tiêu quan trọng hơn nữa là giúp 

người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện ý thức 

cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giao tiếp; Bồi dưỡng cho người học thái độ yêu quý và giữ gìn 

sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh 

vực giao tiếp là nói và viết. 

Học phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; 

Rèn luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ năng chính tả.  
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17.  
Đại cương lịch 

sử thế giới 

Học phần đại cương lịch sử thế giới được cấu trúc làm 3 Chương, trình bày một 

cách hệ thống và cơ bản nhất về lịch sử nhân loại từ thời đại nguyên thủy đến thời 

hiện đại. Sự phân chia lịch sử thế giới thành 3 chương sẽ vừa đảm bảo giúp sinh viên 

có những hiểu biết căn bản về thông sử thế giới, đồng thời cũng có những hiểu biết 

cụ thể về những nội dung lịch sử thế giới quan trọng. Sự phân bố dựa thời lượng và 

cấu trúc giữa các chương đảm bảo cho sinh viên hiểu biết sâu rộng và tiếp cận lịch 
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sử từ gần đến xa (theo thời gian và không gian). Học phần này sẽ trang bị những kiến 

thức nền tảng căn bản cho sinh viên ngành Giáo dục Chính trị để dễ dàng tiếp thu 

kiến thức đối với các học phần chuyên ngành. 

18.  
Lịch sử văn 

minh thế giới 

Nền văn hoá, văn minh thế giới qua các thời đại vô cùng phong phú và độc đáo, 

là kho tàng tri thức vô tận đối với con người. Sinh viên cần trang bị những kiến thức 

về Lịch sử văn minh thế giới vừa giúp cho người học làm giàu vốn kiến thức, hình 

thành tư tưởng nhân văn, tiến bộ, vừa rèn luyện phương pháp tư duy lịch sử, qua đó 

giúp người học có thể luận giải những vấn đề thuộc về văn hoá, văn minh; sự hình 

thành, phát triển của các nền văn minh trong lịch sử. Đồng thời, qua học phần này, 

người học sẽ nhận thấy sự sáng tạo liên tục và kì diệu của nhân loại, xã hội loài người 

không ngừng tiến bộ là nhờ vai trò của văn hoá, văn minh, và đấy cũng là tư tưởng 

nhân văn sâu sắc qua việc học tập và nghiên cứu học phần này. Học phần Lịch sử 

văn minh thế giới cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm 

văn hoá, văn minh, khái lược các nền văn minh lớn trong lịch sử, sự giao thoa giữa 

các nền văn minh,văn minh phương Đông cổ trung đại, văn minh phương Tây cổ 

trung đại, văn nhân loại thời cận hiện đại.  
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19.  
Thể dục cơ bản 

và điền kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và 

Điền kinh. 
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20.  Cờ vua 1 

 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. 

Ngày nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, 

chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối 

với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể 

thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
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21.  
Bóng chuyền 

cơ bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về bóng chuyền. 
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Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh 

thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn.Bóng chuyền giúp người 

học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo 

dai. 

22.  Bơi lội cơ bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một sức 

khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động 

tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch. 

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về 

luật và tập luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn 

sông nước. Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học 

phần thể thao khác. 
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23.  
Cầu lông cơ 

bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển tương 

ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… Cùng với 

hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố chất vận động 

thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khả năng phối 

hợp vận động. 

 Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát 

triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh 

viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, 

phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra, tập luyện cầu lông jgóp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện 

các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và 

thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn 

nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên 

thế giới. 
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24.  
Bóng bàn cơ 

bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế hoạch 

đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản đối 

với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. 

Học phần trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật 

bóng bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục 

một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn 

bản tốt. 
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25.  Cờ vua 2 

 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. 

Ngày nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, 

chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối 

với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể 

thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
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26.  
Thể dục nhịp 

điệu cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng như 

việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện không 

sai xót nhóm động tác có độ khó. 

Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có 

cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. 

Mục đích chính của Học phần khiêu vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim 

mạch và nâng cao sức khỏe. 

 Thể dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho 

cộng đồng người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao 

mang tính thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, 

sức mạnh mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập 

kéo dài dưới 2 phút. 
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27.  
Taekwondo cơ 

bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và cường 

độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, phán đoán 

nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể 
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28.  Bóng đá cơ bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết thực 

cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng 

đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào 

tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường 

sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể 

thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 
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29.  Bóng rổ cơ bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về Học phần 

bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh 

thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học 

phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 
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30.  Cờ vua 3 

 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. 

Ngày nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, 

chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối 

với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể 

thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
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31.  

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh của 

Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân 

đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực 

lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội 

dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực 
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lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh 

quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức lý luận 

cơ bản tiền đề, làm cơ sở để vận dụng học những học phần khác. 

32.  

Công tác quốc 

phòng và an 

ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an 

ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt 

Nam; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi 

lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an 

ninh phi truyền thống ở Việt Nam  
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33.  Quân sự chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm trang 

bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội 

vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung 

tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực 

bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để 

sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 
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34.  

Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số 

2 
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Thi thực 
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loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong 

chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).  

35.  
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về  khái niệm, cấu trúc, loại 

hình văn hóa, tiến trình, đặc trưng, giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể trong 

không gian văn hóa Việt Nam. Làm cơ sở giúp sinh viên nhận diện giá trị, vai trò di 

sản văn hóa Việt Nam, đồng thời giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển. 
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hoặc vấn đáp 

36.  
Nhân học đại 

cương 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Nhân học, cụ 

thể là về đối tượng, phạm vi, các phương pháp nghiên cứu, lịch sử phát triển của 

ngành nhân học và một số chủ đề quan trọng của ngành học như:Nguồn gốc loài 

người và các chủng tộc;Tộc người, các tiêu chí phân định, quá trình tộc người và các 

loại hình cộng đồng tộc người;Ngôn ngữ và các ngữ hệ trên thế giới; Một số vấn đề 

về xã hội nguyên thủy; Một số vấn đề về các hình thái tôn giáo sơ khai.Nhân học có 

mối quan hệ mật thiết với nhiều ngành khoa học khác như triết học, lịch sử, địa lí, 

kinh tế, sinh học,…. 

 

2 
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37.  

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm khoa học, công 

nghệ và nghiên cứu khoa học, đồng thời trang bị kỹ năng tiếp cận khoa học; phương 

pháp thiết kế khung logic; cấu trúc đề xuất nghiên cứu và cách trình bày báo cáo 

khoa học. 
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(Thi tự luận, 

Thực hành, 

vấn đáp, trắc 

nghiệm, …) 

38.  

Phương pháp 

điều tra xã hội 

học 

Học phầncung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều tra xã hội học 

như: các nội dung vềnguồn thông tin và sự phân loại các phương pháp thu thập thông 

tin đặc trưng; các nguyên tắc trong thực hiện một cuộc điều tra xã hội học thực 

nghiệm; nội dung liên quan vấn đề đo lường trong xã hội học và xây dựng thang đo; 

các nội dung về kỹ thuật đặt câu hỏi và thiết kế bảng hỏi. Các phương pháp thu thập 

thông tin cụ thể ; các nội dung về các kĩ thuật xử lý dữ liệu và phân tích kết quả điều 

tra. 
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39.  
Mỹ học Mác - 

Lênin 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về mỹ học theo quan điểm 

của mỹ học Mác - Lênin. Hình thành cho người học năng lực thưởng thức, đánh giá 

và sáng tạo các giá trị thẩm mỹ theo lý tưởng thẩm mỹ tiên tiến, lành mạnh. 

2 
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40.  
Đạo đức học 

Mác –Lênin 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về đạo đức học và đạo đức 

học Mác - Lênin. Từ đó, người học được hoàn thiện nhân cách đạo đức trở thành một 

người vừa có tài, vừa có đức. 

 

2 
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41.  Logic học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hình thức vận 

động logic của tư duy, xây dựng những quy tắc, quy luật vận động và phát triển của 

tư duy hình thức, qua đó xác lập những nguyên tắc để hình thành phán đoán và suy 

luận logic. Qua việc công thức hóa các suy luận trong khoa học và đời sống thường 

ngày, logic hình thức còn cung cấp cơ sở để xác lập các trị số logic trong những 

trường hợp cụ thể để có thái độ phù hợp đối với từng trường hợp trong nhận thức và 

thực tiễn xã hội. 
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42.  
Logic biện 

chứng 

Học phần  trình bày những kiến thức cơ bản về các quy luật, phạm trù, các phương 

pháp xem xét sự vật trên quan điểm duy vật, đồng thời chỉ ra mối quan hệ biện chứng 

không tách rời với lô gíc học. 
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43.  
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời, phát triển 

và thay thế nhau của  những học thuyết kinh tế cơ bản trên thế giới như học thuyết 

kinh tế Trọng thương, học thuyết Tư sản cổ điển, học thuyết Mác – Lênin, học thuyết 

Tân cổ điển, học thuyết Keynes, học thuyết của Chủ nghĩa tự do mới, học thuyết kinh 

tế trường phái Chính hiện đại và các lý thuyết về tăng trưởng, phát triển kinh tế ở các 

nước đang phát triển. Trên cơ sở nhận thức về những nội dung của các học thuyết 

kinh tế trong tiến trình lịch sử diễn ra trên thế giới, từ đó người học có khả năng hiểu 

biết và vận dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn có liên quan. 
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44.  

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

vấn đề dân tộc 

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân tộc và bình đẳng dân tộc và sự vận dụng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong cách mạng Việt Nam, bao gồm: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân tộc và bình đẳng dân tộc; Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí 

1 

Kỳ 6 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 
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và bình đẳng 

dân tộc 

Minh về vấn đề dân tộc và bình đẳng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và bình đẳng dân tộc trong cách mạng Việt 

Nam.  

 

45.  

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

giáo dục đạo 

đức cách mạng 

cho thanh niên 

Học phần góp phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng giáo dục đạo đức 

cách mạng cho thanh niên của Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng vào lĩnh vực công tác 

của bản thân.  
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vấn đáp 

46.  

Lịch sử công 

tác tổ chức của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về công tác 

tổ chức của Đảng qua các giai đoạn lịch sử. 
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47.  

Lịch sử tư 

tưởng Xã hội 

chủ nghĩa 

Học phần cung cấp cho người học hệ thống các kiến thức cơ bản về lịch sử hình 

thành và phát triển của các tư tưởng xã hội chủ nghĩa từ không tưởng cho đến khoa 

học. Đồng thời, khẳng định sức sống và giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung 

và chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng. 
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48.  

Lịch sử phong 

trào Cộng sản 

và công nhân 

quốc tế 

Học phần này sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về quá trình ra 

đời, hoạt động của tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân, trọng tâm là sự ra đời, 

hoạt động và đóng góp của QTCS (Quốc tế III) đối với phong trào cộng sản và công 

nhân trên toàn thế giới. 
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hoặc trắc 

nghiệm 

49.  Tôn giáo học 
Học phần  trang bị những kiến thức cơ bản chung về vấn đềtôn giáo. Quan điểm 

của Chủ nghĩa Mác – Lênin, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay trong 

việc giải quyết vấn đề tôn giáo 

1 

Kỳ 1 
Thi tự luận, 

vấn đáp. 



273 

 

50.  

Những vấn đề 

của thời đại 

ngày nay 

Học phần trang bị những tri thức cơ bản về những vấn đề của thời đại ngày nay 

mà nhân loại đang phải chung tay để giải quyết như: vấn đề chiến tranh và hòa bình, 

bùng nổ dân số, bảo vệ môi trường toàn cầu, việc làm, đói nghèo, tệ nạn xã hội, dịch 

bệnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa…từ đó đề xuất các phương hướng và 

giải pháp nhằm đẩy lùi các vấn đề trên. 

 

2 

Kỳ 7 Thi tự luận 

51.  Chính trị học 

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực chính trị từ các hệ tư 

tưởng cách mạng lớn của thế giới và Việt Nam đến các thiết chế chính trị qua các 

thời kỳ lịch sử. Trong đó tập trung làm rõ hệ tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, quá trình vận dụng ở Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển và hoàn thiện 

hệ thống chính trị ở Việt Nam từ năm 1930 đến nay 

2 

Kỳ 7 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

52.  

Lịch sử tư 

tưởng triết học 

Việt Nam 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về những điều kiện, tiền đề cho sự 

hình thành và phát triển tư tưởng triết học Việt Nam và đặc điểm cơ bản, nét đặc thù 

của tư tưởng triết học Việt Nam qua các thời kì. Từ đó, người học nắm được những 

giá trị và hạn chế của tư tưởng triết học Việt Nam, sự ảnh hưởng của nó đối với tư 

duy, nhận thức của Việt Nam. 

2 

Kỳ 6 Thi tự luận 

53.  
Quan hệ quốc 

tế 

Học phần là sự tổng hợp của những mối quan hệ trên các lĩnh vực của các chủ thể 

hành động trong cộng đồng quốc tế, là công việc chính trị quốc tế mà các nhà nước 

và các tập đoàn chính trị tham gia, là tổng hợp những chế định và hình thức hoạt 

động quốc tế. 

2 

Kỳ 5 Thi vấn đáp 

54.  

Lý luận về chủ 

nghĩa xã hội và 

con đường đi 

lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt 

Nam 

Học phần này nhằm bổ trợ cho sinh viên chuyên ngành triết học nắm rõ được các 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Khẳng 

định sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là tất yếu và phù hợp 

với lợi ích của toàn thể dân tộc. 

2 

Kỳ 5 Thi tự luận 

55.  
Xây dựng 

Đảng 

Học phần cung cấp cho người học hiểu biết về sự lãnh đạo của Đảng với xã hội; 

về những nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ 

2 
Kỳ 7 Thi vấn đáp 
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chức chính trị - xã hội trong điều kiện có chính quyền; về những nguyên tắc tổ chức 

xây dựng nội bộ Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. 

56.  

Lịch sử Đảng 

bộ các tỉnh khu 

vực Tây 

Nguyên 

Học phần giúp người học tìm hiểu quá trình, ra đời và lãnh đạo phong trào đấu 

tranh cách mạng ở Tây Nguyên của các tổ chức, cơ sở Đảng ở Tây Nguyên. Qua đó 

giúp người học có thêm những hiểu biết các phong trào đấu tranh chống giặc ngoại 

xâm và xây dựng Tổ quốc của nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên dưới sự lãnh đạo 

của Đảng bộ tỉnh, theo chủ trương, đường lối của Đảng. 

1 

Kỳ 6 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

57.  

Học tập 

phương pháp 

tuyên truyền 

cách mạng Hồ 

Chí Minh 

 Học phần này có mối quan hệ chặt chẽ với học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giới 

thiệu tác phẩm kinh điển Hồ Chí Minh, góp phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc thêm 

về nghệ thuật tuyên truyền Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng vào lĩnh vực công tác của 

bản thân. 

2 

Kỳ 4 
Thi tự luận/ 

vấn đáp 

58.  
Phong cách Hồ 

Chí Minh 

Học phần góp phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng vào thực tiễn, hình thành nên phong cách tư 

duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử, sống của bản thân. Học phần Phong cách Hồ Chí 

Minh trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: Cơ sở hình thành phong cách 

Hồ Chí Minh; Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: phong cách tư duy, 

phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sống; 

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn. 

 

2 

Kỳ 6 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

59.  Khởi nghiệp 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng 

được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều 

chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra học phần 

còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát 

triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và với 

cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.  

 

2 

Kỳ 5 
Thuyết trình 

đề án 
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60.  

Lịch sử triết 

học Trung 

Quốc cổ - trung 

đại 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về  triết học Trung Quốc thời cổ - trung 

đại. Từ đó, người học nắm được những thành tựu, hạn chế  và đóng góp của triết học 

Trung Quốc cổ - trung đại đối với sự phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại. 

 

3 

Kỳ 4 Thi tự luận 

61.  

Lịch sử triết học 

Hy Lạp – La Mã 

cổ đại 

Học phần  cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Hy Lạp - 

La Mã thời kỳ cổ đại (từ sơ khai đến thế kỷ thứ III) : điều kiện lịch sử hình thành; 

những đặc điểm cơ bản; các trường phái và các triết gia tiêu biểu cùng với nội dung 

tư tưởng triết học của các trường phái và triết gia tiêu biểu thời cổ đại Hy Lạp - La 

Mã.Từ đó giúp sinh viên biết vận dụng quan điểm duy vật biện chứng vào việc phân 

tích, đánh giá những giá trị, cũng như hạn chế của tư tưởng triết học Hy Lạp - La Mã 

cổ đại, từ đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong nghiên cứu triết học. 

3 

Kỳ 2 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

62.  

Lịch sử triết học 

Ấn Độ cổ - trung 

đại 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tư tưởng triết học Ấn 

Độ thời kỳ cổ - trung đại (điều kiện lịch sử hình thành và phát triển; các trường phái; 

nội dung và đặc điểm tư tưởng triết học của các trường phái triết học chính thống và 

không chính thống; đặc điểm của triết học Ấn Độ thời kỳ cổ - trung đại). Đánh giá 

những giá trị và hạn chế của triết học Ấn Độ cổ - trung đại trong lịch sử triết học. 

 

3 

Kỳ 4 
Thi tự luận, 

vấn đáp. 

63.  

Lịch sử triết 

học Tây Âu 

trung – cận đại 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử triết học Tây 

Âu ở hai thời kỳ trung cổ - phục hưng và cận đại: điều kiện ra đời và phát triển; đặc 

điểm của triết học Tây Âu thời kỳ trung cổ, phục hưng và cận đại; những trường phái 

và triết gia tiêu biểu thời kỳ này; Học phần cũng giúp người học thấy được những 

bước phát triển mới của triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng và cận đại so với triết 

học Hy Lạp cổ đại nhưng vẫn nằm trong lôgic chung của sự phát triển lịch sử triết 

học. Từ đó, người học nâng cao được năng lực tư duy khoa học và khả năng phân 

tích các trường phái triết học theo quan điểm mácxít 

 

3 

Kỳ 5 

Thi tự luận, 

vấn đáp, trắc 

nghiệm. 
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64.  

Lịch sử triết 

học cổ điển 

Đức 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của triết học cổ điển Đức, 

giúp sinh viên nắm được điều kiện ra đời, nội dung và đặc điểm của triết học cổ điển 

Đức; triết học cổ điển Đức trong sự phát triển của triết học nhân loại; nắm được 

phương pháp tư duy và nội dung tư tưởng triết học của các triết gia thời kỳ này. Qua 

nghiên cứu triết học cổ điển Đức giúp sinh viên nâng cao khả năng phân tích, đánh 

giá một cách khách quan, khoa học các trường phái triết học, nâng cao được năng 

lực tư duy khoa học và khả năng phân tích các quan điểm của các triết gia Đức, đồng 

thời phân tích được vai trò của triết học Cổ điển Đức đối với sự hình thành và phát 

triển của triết học Mác. 

3 

Kỳ 5 

Thi tự luận, 

vấn đáp, trắc 

nghiệm. 

65.  

Lịch sử triết 

học Mác – 

Lênin 

Học phần trang bị kiến thức của học phần cơ sở như học phần Triết học Mác – 

Lênin, Triết học Ấn Độ cổ - trung đại, Triết học Hy Lạp cổ - trung đại, Triết học 

Trung Quốc cổ - trung đại, Triết học Tây Âu...Học phần trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản bối cảnh lịch sử ra đời của triết học Mác – Lênin,quá trình hình 

thành và phát triển những nguyên lý triết học giai đoạn C.Mác – Ph.Ăngghen. Quá 

trình Lênin kế thừa, bổ sung và phát triển C.Mác – Ph.Ăngghen  và sự vận dụng và 

phát triển triết học Mác trong điều kiện thế giới ngày nay. 

 

2 

Kỳ 5 
Thi tự luận, 

vấn đáp. 

66.  

Tác phẩm kinh 

điển triết học 

Mác-Ăngghen 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh ra đời, 

mục đích và nội dung căn bản của các tác phẩm tiêu biểu của Mác và Ăngghen.  Đặc 

biệt, thông qua việc phân tích một số tác phẩm tiêu biểu, học phần góp phần làm rõ 

quá trình hình thành và chuyển biến tư tưởng, lập trường của các nhà sáng lập Chủ 

nghĩa Mác; giúp người học nắm vững những vấn đề lý luận cốt lõi của triết học Mác 

– Lênin một cách có hệ thống. Từ đó, cung cấp cho người học những nội dung lý 

luận và hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện hiện thực xã hội luôn biến đổi. 

2 

Kỳ 6 Thi tự luận 

67.  

Tác phẩm kinh 

điển triết học 

Lênin 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh ra đời, 

mục đích và nội dung căn bản của các tác phẩm tiêu biểu của V.Lênin.  Đặc biệt, 

thông qua việc phân tích một số tác phẩm tiêu biểu, học phần góp phần làm rõ quá 

trình Lênin bổ sung và phát triển những nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy 

vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học phần chỉ ra mối quan tâm của Lênin về chiến 

lược và sách lược cách mạng, tiếp tục bổ sung và phát triển phép biện chứng của sự 

phát triển xã hội, chú trọng đến nhân tố chủ quan trong sự phát triển của xã hội. 

2 

Kỳ 7 Thi tự luận 
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68.  

Triết học 

phương Tây 

hiện đại 

Học phần giúp cho người học đánh giá đúng bản chất của triết học ngoài mácxít, 

đồng thời khẳng định tính cách mạng, khoa học của triết học Mác – Lênin. 

2 

Kỳ 6 Thi tự luận 

69.  
Thực tế chuyên 

môn 

Học phần này giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế đất nước qua việc 

tham quan các di tích lịch sử, các chứng tích chiến tranh và các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh… qua đó sinh viên có những hiểu biết cơ bản về quá khứ, hiện tại và tương 

lai. 

 

1 

Kỳ 7 

Phương pháp 

đánh giá 

thông qua 

kết quả của 

cá nhân, 

nhóm người 

học và hoạt 

động trình 

diễn kết quả 

làm việc cá 

nhân hoặc 

nhóm. 

70.  
Thực tập cuối 

khóa 

Là học phần trong khối kiến thức tốt nghiệp, trang bị cho gười học nhữnghiểu biết 

về đơn vị thực tập; nghiên cứu tài liệu; tiếp cận công việc thực tế; viết báo cáo thu 

hoạch thực tập….. 

 

4 

Kỳ 8 

Phương pháp 

đánh giá qua 

quan sát hoạt 

động thực 

hành, thí 

nghiệm của 

sinh viên, 

đánh giá qua 

nghiên cứu 

sản phẩm 

của thực 

hành, thí 

nghiệm do 
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sinh viên tạo 

ra 

71.  

Lịch sử phép 

biện chứng mác-

xít 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về những tiền đề của 

phép biện chứng duy vật; về quá trình khắc phục phương pháp tư duy siêu hình và 

cải tạo phép biện chứng duy tâm; xây dựng, củng cố và hoàn thiện các nguyên lý của 

phép biện chứng duy vật. Giúp người học hình thành thái độ nghiêm túc, khoa học 

trong học tập, trong nghiên cứu lịch sử triết học nói riêng và trong nghiên cứu khoa 

học nói chung. 

 

3 

Kỳ 6 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

72.  

Tư tưởng triết 

học Hồ Chí 

Minh 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng triết học Hồ Chí Minh. Từ 

đó, làm cho sinh viên hiểu rõ tư tưởng triết học của Người thể hiện như là cơ sở thế 

giới quan và phương pháp luận về những vấn đề cơ bản toàn diện của cách mạng 

Việt Nam và trong điều kiện hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay. 

 

2 

Kỳ 6 
Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

73.  
Triết học về 

con người 

Học phần này trang bị cho sinh viên những quan điểm cơ bản của các nhà triết 

học về vấn đề con người từ trước triết học Mác đến ngày nay, đồng thời, giúp sinh 

viên hiểu rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề con người trong điều kiện cách 

mạng ở Việt Nam. Từ đó làm cho sinh viên hiểu rõ triết học Mác – Lênin về vấn đề 

con người chính là sự kế thừa, phát triển sáng tạo, khoa học các quan điểm trong lịch 

sử. 

 

 

Kỳ 7 Thi tự luận 

74.  
Triết học văn 

hóa 

Học phần này trang bị cho sinh viên những quan điểm văn hóa, đặc biệt cách tiếp 

cận nghiên cứu văn hóa theo quan niệm duy vật lịch sử. Bản chất của văn hóa theo 

quan niệm duy vật về lịch sử, là trình độ người, trình độ phát triển của xã hội. Từ đó, 

làm cho sinh viên hiểu rõ nghiên cứu triết học văn hóa để thấy rõ quan điểm văn hóa 

là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là, 

trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. 

 

2 

Kỳ 7 

Thi tự luận, 

vấn đáp, trắc 

nghiệm, 
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75.  

Triết học trong 

khoa học tự 

nhiên 

Học phần giúp sinh viên thấy được mối quan hệ biện chứng giữa triết học và khoa 

học tự nhiên đã được hình thành từ rất lâu và ngày càng có mối quan hệ khăng khít 

với nhau, nhất là trong thời kì hiện nay, khi khoa học tự nhiên ngày càng có bước 

phát triển lớn thì giữa khoa học tự nhiên và triết học lại càng gắn bó chặt chẽ với 

nhau hơn bao giờ hết. Từ đó khẳng định tính cách mạng, khoa học của triết học Mác 

– Lênin. 

 

2 

Kỳ 7 Thi tự luận 

76.  

Phương pháp 

giảng dạy triết 

học 

Học phần xác định cho sinh viên nhận thức đúng vai trò, vị trí quan trọng của môn 

Triết học, từ đó có nhận thức và tình cảm đúng đắn đối với việc giảng dạy môn học. 

Trên cơ sở khái quát đặc điểm cơ bản về nội dung tri thức môn học, từ đó xây dựng 

lý luận dạy học cơ bản là các nguyên tắc dạy học, các phương pháp, hình thức giảng 

dạy môn Triết học. Bước đầu hình thành và rèn luyện cho sinh viên khả năng thiết 

kế giáo án và tập giảng 01 tiết môn Triết học. 

 

2 

Kỳ 7 Thi tự luận 

77.  
Khóa luận tốt 

nghiệp 

 Giúp sinh viên có khả năng trình bày một vấn đề liên quan đến chuyên ngành một 

cách khoa học dưới dạng khóa luận tốt nghiệp, phù hợp với trình độ cử nhân. Biết 

cách tổng hợp tư liệu, phân tích, đánh giá đối tượng nghiên cứu, thuyết trình hoặc 

bảo vệ được những nội dung liên quan. Kích thích sự đam mê học tập và nghiên cứu 

khoa học cho sinh viên   

 

10 

Kỳ 8  

78.  
Chuyên đề tốt 

nghiệp 

Giúp sinh viên có khả năng trình bày một vấn đề liên quan đến chuyên ngành một 

cách khoa học dưới dạng chuyên đề tốt nghiệp, phù hợp với trình độ cử nhân. Biết 

cách tổng hợp tư liệu, phân tích, đánh giá đối tượng nghiên cứu, thuyết trình hoặc 

bảo vệ được những nội dung liên quan. Kích thích sự đam mê học tập và nghiên cứu 

khoa học cho sinh viên   

 

4 

Kỳ 8  

79.  
Triết học chính 

trị 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về triết học chính trị, đặc biệt cách tiếp 

cận nghiên cứu chính trị theo quan niệm triết  học Mác – Lênin. Bản chất của quyền 

lực chính trị thể hiện mối quan hệ công dân và nhà nước, là thể hiện trình độ phát 

triển của xã hội. Từ đó, người học nắm được vấn đề  quyền lực chính trị trong xã hội 

thuộc về giai cấp nắm giữ tư liệu sản xuất trong nền sản xuất  xã hội, nhất là, trong 

điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. 

2 

Kỳ 8 Thi tự luận 
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80.  

Toàn cầu hóa 

dưới góc nhìn 

triết học 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về toàn cầu hóa, toàn cầu 

hóa trên một số lĩnh vực và ý nghĩa đối với Việt Nam từ góc độ thế giới quan và 

phương pháp luận triết học, từ đó có những nhận thức sâu sắc về  tầm quan trọng của 

việc gia tăng những mối liên hệ với thế giới trong nền kinh tế toàn cầu  và ý nghĩa 

đối với Việt Nam hiện nay. 

 

2 

Kỳ 8 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

81.  
Chủ nghĩa tư 

bản hiện đại 

Học phần trang bị cho sinh viên những lý luận của chủ nghĩa Mác – Lêninvề đặc 

điểm của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa 

tư bản độc quyền nhà nước; những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc 

trưng cơ bản, những thành tựu, giới hạn và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

hiện đại, những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thế giới và vận dụng phát triển kinh 

tế của Việt Nam hiện nay. 

 

1 

Kỳ 8 
Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

82.  
Giai cấp và nhà 

nước 

Học phần trang bị cho sinh viên có những hiểu biết về giai cấp và đấu tranh giai 

cấp. Về nhà nước nói chung và sự ra đời của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam nói riêng. 

 

1 

Kỳ 8 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệm 

83.  

Tư duy lý luận 

với việc nhận 

thức xã hội  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tư duy và các cấp độ 

phát triển của tư duy; các đặc trưng cơ bản của tư duy lý luận và vai trò của nó đối 

với nhận thức nói chung và nhận thức xã hội nói riêng. Học phần cũng cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về các nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch 

sử với tính cách là cơ sở lý luận trực tiếp để nhận thức xã hội; vận dụng các nguyên 

tắc phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử trong hoạt động nhận thức và 

hoạt động thực tiễn. 

 

1 

Kỳ 8 Thi tự luận 

3.2 Ngành Giáo dục chính trị  

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 
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giảng 

dạy 

1.  
Triết học Mác - 

Lênin 

Người học có thể hiểu được những vấn đề cơ bản và có hệ thống về triết 

học Mác – Lênin;Xây dựng được thế giới quan duy vật biện chứng và 

phương pháp luận biện chứng duy vật, làm nền tảng lý luận cho việc nhận 

thức các môn khoa học khác và giải quyết các vấn đề thực tiễn; 

3 Kỳ 1 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

2.  
Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc 

những vấn đề chung về những vấn đề Kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – 

Lênin cũng như giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về các vấn đề Kinh 

tế chính trị trong thời đại ngày nay. Trên cơ sở đó thấy được sự đúng đắn, 

sáng tạo trong đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta. 

2 Kỳ 2 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

3.  
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức giúp sinh viên hiểu sâu hơn, có 

hệ thống hơn và nắm vững hơn những những vấn đề chính trị - xã hội mang 

tính quy luật khi thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

2 Kỳ 3 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

4.  
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị 

văn hoá Hồ Chí Minh. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 

hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới.  

2 Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

5.  
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Giúp cho sinh viên có những hiểu biết cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Hình thành niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ 

đó, thực hiện theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

2 Kỳ 5 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

6.  
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam  

Người học cần nắm được khát quái về văn hóa và văn hóa học; Chủ thể, 

tiến trình, đặc điểm và tọa độ, giá trị văn văn hóa Việt Nam; Có kiến thức 
2 Kỳ 5 

10%: Chuyên 

cần; 
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văn văn hóa nhận thức; Đặc điểm văn hóa tổ chức cá nhân, cộng đồng Việt 

Nam; Có kiến thức về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. 

Thấy được vai trò, vị trí của văn hóa Việt Nam với quản lý và phát triển xã 

hội. 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 

7.  
Pháp luật Việt Nam 

đại cương 

Học phần pháp luật Việt Nam đại cương nhằm trang bị cho sinh viên 

những lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; đồng thời giới thiệu tổng 

quan về hệ thống chính trị, tìm hiểu những nội dung cơ bản của những ngành 

luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật nước ta. Tìm hiểu về hợp đồng dân sự, 

tội phạm hình sự, điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn, vi phạm hành chính, 

quyền thừa kế, phòng chống tham nhũng...; nâng cao văn hoá pháp lý cho 

sinh viên; giúp sinh viên lựa chọn đúng cách thức xử sự theo quy định của 

pháp luật; biết tôn trọng kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội; nâng cao ý 

thức tự giác thực hiện pháp luật, củng cố lòng tin của sinh viên về những giá 

trị chuẩn mực của pháp luật, có thái độ bảo vệ tính đúng đắn, tính nghiêm 

minh và tính công bằng của pháp luật. 

2 Kỳ 1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

8.  
Xã hội học đại 

cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như 

quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu 

thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng vào việc nghiên 

cứu những vấn đề xã hội có liên quan. 

2 

Kỳ 6 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 

9.  

Quản lý hành chính 

nhà nước và quản lý 

giáo dục đào tạo 

Theo Thông tư liên tịch số 24/2002/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP ngày 

29/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ 

(nay Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức, viên chức, giáo 

viên phổ thông, mầm non. Do đó Bộ GD&ĐT đã đưa ban hành qui định đưa 

nội dung kiến thức Quản lí hành chính Nhà nước (QL HCNN) và những nội 

dung liên quan đến viên chức ngành GD&ĐT thành học phần của chương 

1 Kỳ 6 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

10%: Thực 
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trình đào tạo giáo viên, là điều kiện để các trường làm căn cứ xét duyệt cấp 

bằng tốt nghiệp sư phạm 

hành tại PTN 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

10.  
Lịch sử văn minh thế 

giới 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên được trang bị những kiến thức 

cơ bản sau: Các khái niệm văn hoá, văn minh, nguồn gốc văn minh; các nền 

văn minh lớn trong lịch sử; sự giao thoa giữa các nền văn minh; cơ sở hình 

thành, đặc trưng và những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh phương 

Đông và nền văn minh phương Tây qua các thời đại. 

2  

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 

11.  Tiếng Việt thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề về văn 

bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học biết vận 

dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao tiếp một cách có hiệu 

quả. 

2 Kỳ 6 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

12.  
Đại cương văn hóa 

các dân tộc thiểu số 

Tây Nguyên 

Người học cần nắm được khát quái về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân 

cư và phân vùng cư trú của các dân tộc Tây Nguyên; Kiến thức về tổ chức 

xã hội truyền thống, đặc điểm văn hóa tổ chức cá nhân, cộng đồng Tây 

Nguyên; Có kiến thức về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên – xã hội, 

đồng thời nhận diện được đặc điểm văn hóa vật thể, phi vật thể, nghi lễ - 

phong tục cũng như vai trò, vị trí của văn hóa Tây Nguyên đối với phát triển.  

2  

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

13.  Tiếng Anh 1 

 Người học có hiểu biết cơ bản về bình diện ngôn ngữ: ngữ pháp, từ vựng, 

các cấu trúc câu dùng trong giao tiếp về các chủ đề hàng ngày và một số văn 

bản viết thông dụng.  

Người học có kiến thức khái quát về đất nước, con người, xã hội và văn 

hóa của nước Anh và một số quốc gia nói tiếng Anh.   

2 Kỳ 1 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

14.  Tiếng Anh 2 

Người học có hiểu biết cơ bản về bình diện ngôn ngữ: ngữ pháp, từ vựng, 

các cấu trúc câu dùng trong giao tiếp về các chủ đề hàng ngày và một số văn 

bản viết thông dụng.  

2 Kỳ 2 
Theo quy 

định và đề 
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Người học có kiến thức khái quát về đất nước, con người, xã hội và văn 

hóa của nước Anh và một số quốc gia nói tiếng Anh.   

xuất của 

giảng viên 

15.  Tiếng Anh 3 

Người học có hiểu biết cơ bản về bình diện ngôn ngữ: ngữ pháp, từ vựng, 

các cấu trúc câu dùng trong giao tiếp về các chủ đề hàng ngày và một số văn 

bản viết thông dụng.  

Người học có kiến thức khái quát về đất nước, con người, xã hội và văn 

hóa của nước Anh và một số quốc gia nói tiếng Anh.   

2 Kỳ 3 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

16.  Tiếng Anh 4 

Người học có hiểu biết cơ bản về bình diện ngôn ngữ: ngữ pháp, từ vựng, 

các cấu trúc câu dùng trong giao tiếp về các chủ đề hàng ngày và một số văn 

bản viết thông dụng.  

Người học có kiến thức khái quát về đất nước, con người, xã hội và văn 

hóa của nước Anh và một số quốc gia nói tiếng Anh.   

2 Kỳ 4 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

17.  Tin học đại cương 

Học phần Tin học Đại Cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về tin học, phần mềm soạn thảo văn bản và phương pháp tính toán bằng 

bảng tính điện tử.  

2 

Kỳ 2 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

18.  
Khoa học môi 

trường 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng trình bày được các 

kiến thức cơ bản về Khoa học môi trường; có khả năng phân biệt, nhận biết 

và đánh giá các loại môi trường sống; tự giác trong việc vận động và thực 

hiện các hành động bảo vệ môi trường. 

2 Kỳ 6 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

19.  
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác định 

các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa học, viết đề 

cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp. 
1 Kỳ 2 

Theo quy 

định và đề 

xuất của 

giảng viên 

20.  
Thể dục cơ bản và 

điền kinh 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành  mônThể dục cơ bản và 

Điền kinh (các tư thế cơ bản khi thực hiện bài tập, kỹ thuật cơ bản của môn 

điền kinh và một số bài tập phát triển thể lực)- Biết tự tổ chức tập luyện để 

hình thành thói quen tập luyện TDTT hàng ngày. 

1 

Kỳ 1 
Thi thực 

hành 
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21.  Cờ vua 1 

Giúp sinh viên nắm được cấu tạo bàn cờ, quân cờ, vị trí ban đầu các quân 

cờ. Nắm được luật di chuyển quân và ăn quân, thực hiện nước đi và các quy 

tắc khi thi đấu. 

1 

Kỳ 1 

Thi thực 

hành 

22.  Bóng chuyền cơ bản 

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về 

môn bóng chuyền.Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt 

hơn.Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 

Kỳ 2 
Thi thực 

hành 

23.  Bơi lội cơ bản 

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một 

số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước), tập hoàn 

chỉnh kỹ thuật bơi ếch. Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật kiểu bơi ếch; Vận 

dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, phát triển thể lực chung, 

phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra môn học còn 

góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao khác. 

1 

Kỳ 2 
Thi thực 

hành 

24.  Cầu lông cơ bản 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng 

thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong cầu lông. Đồng thời chuẩn bị thể lực cho 

sinh viên trong quá trình học tập. 

1 

Kỳ 2 
Thi thực 

hành 

25.  Bóng bàn cơ bản 

Môn bóng bàn trang bị cho sinh viên những nguyên lý chung, lý luận về 

kỹ, chiến thuật bóng bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng 

tài. Thực hiện thuần thục một số kỹ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động 

tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt. 

 

1 

Kỳ 2 
Thi thực 

hành 

26.  Cờ vua 2 

Nắm được các thuật ngữ trong Cờ Vua, cách ghi chép và đọc biên bản Cờ 

Vua, các ký hiệu thông tin quy ước trong Cờ Vua,  giá trị tương đối giữa Thi 

thực hànhcác quân trong Cờ Vua,  kiến thức khai cuộc, cờ thế. 

1 

Kỳ 2 
Thi thực 

hành 

27.  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kỹ năng thực hành chuyên môn: kỹ năng thực hiện kỹ 

thuật chính xác: Thực hiện 7 bước cơ bản với mức độ hoàn thiện và định 

thuộc bài mẫu quy định.Người học trình diễn được những di chuyển sức 

nhanh, sức mạnh, mềm dẻo, sự phối hợp vận động vào kết hợp âm nhạc. 

1 

Kỳ 3 
Thi thực 

hành 
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28.  Taekwondo cơ bản 

Nắm được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật tấn – đá – đỡ – đấm – Bài 

quyền số 1 và phương pháp tập luyện. Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về nguồn gốc, ý nghĩa và tác dụng, luật, phương pháp tổ chức 

thi đấu và trọng tài môn võ nói chung và môn Taekwondo nói riêng. Sinh 

viên thực hiện được các kĩ thuật căn bản, các thế tấn, đòn đấm, đòn đá, đòn 

đỡ và bài quyền số 1 của môn võ Taekwondo. Áp dụng làm phương tiện tập 

luyện nhằm nâng cao sức khoẻ và tự vệ. 

1 

Kỳ 3 
Thi thực 

hành 

29.  Bóng đá cơ bản 

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản một số kỹ thuật 

đá bóng má trong; kỹ thuật sút bóng cầu môn; kỹ thuật dẫn bóng và kỹ thuật 

ném biên. Ngoài ra môn học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong… tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện 

trong các môn thể thao khác. 

1 

Kỳ 3 
Thi thực 

hành 

30.  Bóng rổ cơ bản 

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về 

môn bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe 

tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng 

rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn 

có được một cơ thể dẻo dai 

1 

Kỳ 3 
Thi thực 

hành 

31.  Cờ vua 3 

Nắm được kiến thức giai đoạn trung cuộc, giai đoạn tàn cuộc trong Cờ 

Vua, nắm được Cờ thế. Người học giải được các bài tập cờ thế chiếu hết sau 

01 và 02 nước đi. 

1 

Kỳ 3 
Thi thực 

hành 

32.  
Đường lối quốc 

phòng và an ninh của 

Đảng CS Việt Nam 

Sau khi học xong học phần sinh viên có hiểu biết cơ bản về chủ trương, 

đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về xây dựng lực lưỡng vũ trang nhân dân; 

về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc; về kết hợp giữa phát triển kinh tế 

xã hội với tăng cường cũng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại…  

2 Kỳ 3 

Điểm tích lũy 

15%, thi 

85%; kiểm 

tra trắc 

nghiệm, thi 

tự luận 

33.  
Công tác Quốc 

phòng - An ninh 

Sau khi học xong học phần sinh viên có hiểu biết cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới. 
2 Kỳ 3 

Điểm tích lũy 

15%, thi 

85%; kiểm 

tra trắc 
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nghiệm, thi 

tự luận 

34.  

Quân sự chung, 

chiến thuật, kỹ thuật 

bắn súng ngắn (hoặc 

tiểu liên AK) và sử 

dụng lựu đạn 

 Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ 

năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng 

vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

3 Kỳ 3 

Điểm tích lũy 

15%, thi 

85%; kiểm 

tra trắc 

nghiệm, thi 

tự luận 

35.  
Hiểu biết chung về 

quân, binh chủng 

Sau khi học xong học phần sinh viên có hiểu biết cơ bản về vị trí, vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế của quân, binh chủng quân đội 

nhân dân Việt Nam 

1 Kỳ 3 

Điểm tích lũy 

15%, thi 

85%; kiểm 

tra trắc 

nghiệm, thi 

tự luận 

36.  Mỹ học Mác-Lênin 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Mỹ học từ lập trường 

mácxít. Hình thành cho sinh viên năng lực thụ hưởng, đánh giá và sáng tạo 

các giá trị thẩm mỹ theo lý tưởng thẩm mỹ tiên tiến, lành mạnh 

2 

Kỳ 6 

Điểm bộ 

phận: 30% 

 Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

37.  Quan hệ quốc tế 

Trang bị cho người học những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế 

giới trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ 

tổ quốc. Từ đó, chọn lọc, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. 

2 Kỳ 5 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

38.  Logic học 

Giúp sinh viên nắm được đối tượng và phương pháp nghiên cứu của logic 

học, phân biệt được đối tượng nghiên cứu của logic học với các ngành khoa 

học khác; Trình bày được mối quan hệ giữa logic học với các ngành khoa 

học khác, vai trò của logic học đối với sự phát triển tư duy logic của nhân 

loại và trong đời sống thực tiễn xã hội; Trình bày được các quy luật cơ bản 

2 Kỳ 1 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 
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trong quá trình nhận thức của tư duy. Giải quyết được những bài toán logic 

để tìm ra trị số logic từ việc công thức hóa các suy luận và phán đoán logic. 

Trình bày được ví trí, vai trò và bản chất những hình thức cơ bản của tư 

duy trong quá trình nhận thức. Phân biệt được các hình thức cơ bản của phán 

đoán và suy luận logic, sử dụng được các phép toán logic, tìm được trị số 

logic trong các hình thức vận động của tư duy. 

 Sử dụng được sơ đồ Ven, hình vuông logic trong việc suy luận các phép 

toán logic, vận dụng được các nguyên tắc xây dựng tiền đề, các hình thức 

tồn tại của tam đoạn luận để xây dựng những lập luận logic, cũng như phát 

hiện được những lỗi logic của các phán đoán và suy luận. 

Trình bày được mối quan hệ giữa khái niệm, phán đoán, suy luận và vai 

trò của những hình thức trên đối với quá trình tư duy logic. 

Xây dựng được những phán đoán logic từ những mệnh đề cho trước. 

Phát hiện được những lỗi logic trong các phán đoán và suy luận logic. 

Dựa vào những quy luật của tư duy logic có thể thiết kế được những mô 

hình tư duy để áp dụng vào thực tế cuộc sống. 

Công thức hóa được những hiện tượng trong cuộc sống, xác định trị số 

của từng phán đoán để có hành động phù hợp. 

Có thói quen tư duy logic trong nhận thức; Tích cực nâng cao trình độ tư 

duy logic, áp dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra. 

39.  
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc 

những vấn đề chung về các học thuyết kinh tế từ đó sinh viên có nhận thức 

khách quan về các học thuyết kinh tế và sự vận dụng ở các nước. 

2 Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

40.  
Giới thiệu một số tác 

phẩm của Mác-

Ăngghen-Lênin 

Cung cấp cho sinh viên những nội dung tư tưởng triết học trong một số 

tác phẩm của Mác, Ăngghen, giúp sinh viên hình thành tri thức một cách hệ 

thống về hoàn cảnh lịch sử, sự hình thành, phát triển: nội dung của những 

nguyên lý cơ bản xuất phát của triết học Mác- Lênin; nắm được sự chuyển 

biến về tư tưởng và lập trường triết học của Mác và Ăngghen. 

2 Kỳ 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 
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Cung cấp cho sinh viên những nội dung tư tưởng triết học trong một số 

tác phẩm của Lênin, giúp sinh viên hình thành tri thức một cách hệ thống về 

hoàn cảnh lịch sử ra đời của các tác phẩm của Lênin, sự phát triển của Triết 

học Mác trong bối cảnh mới; hình thành kỹ năng tìm tòi, phát hiện tư tưởng 

triết học từ trong các tác phẩm kinh điển, khả năng tự phân tích, tổng hợp, 

phản biện các vấn đề triết học qua nghiên cứu sách báo; hình thành kỹ năng 

phân tích và khái quát các vấn đề do thực tiễn đặt ra; liên hệ giữa lý luận và 

thực tiễn… 

41.  
Giới thiệu tác phẩm 

kinh điển của Hồ Chí 

Minh 

Trang bị những nội dung cơ bản trong các tác phẩm chủ yếu của Hồ Chí 

Minh, bao gồm 5 tác phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Đường cách mệnh; 

Tuyên ngôn độc lập; Sửa đổi lối làm việc; Di chúc. 

2 Kì 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

42.  Xây dựng Đảng 

Xây dựng Đảng là môn lý luận về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng 

Đảng, đóng vai trò trực tiếp chỉ đạo thực tiễn, gắn với thực tiễn xây dựng 

Đảng, góp phần giáo dục sinh viên về vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác 

xây dựng Đảng hiện nay. 

2 Kỳ 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

43.  
Triết học về con 

người 

Nắm được các quan điểm  cơ bản của triết học trước Mác và ngoài Mác 

hiện nay. Từ đó sinh viên có thể tiếp cận được nội dung môn học chủ nghĩa 

duy vật lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chủ nghĩa xã hội khoa học. 

2 Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

44.  
Những Truyền thống 

vẻ vang của Đảng 

Cộng sản Việt Nam  

Học phần trang bị cho người học hệ thống kiến thức về những truyền 

thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên hình thành và 

củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. 

1 Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 
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45.  
Lịch sử phong trào 

cộng sản và công 

nhân quốc tế 

Giúp người học có những hiểu biết cơ bản về các phong trào đấu tranh 

của công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, nhất là phong trào cộng 

sản và phong trào công nhân từ khi chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời và xâm 

nhập vào thực tiễn. Từ đó giúp người học có những kiến thức cơ sở ngành 

để nắm bắt, phân tích những vấn đề của các môn học chuyên ngành có liên 

quan 

1 Kỳ 6 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

46.  
Đảng cầm quyền và 

công cuộc đổi mới ở 

Việt Nam 

Đảng lãnh đạo, chi phối toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt và trực tiếp 

nhất là nhà nước và thông qua nhà nước để thực hiện mục tiêu, chiến lược 

của mình. Môn học làm rõ việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước là 

hoạt động cơ bản của các đảng chính trị cầm quyền. 

1 Kỳ 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

47.  
Chủ nghĩa xã hội 

hiện thực 

Trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp xây dựng CNXH ở các nước 

Đông Âu, Liên Xô cũ, Việt Nam, Trung Quốc, sự sụp đổ của các nước 

XHCN, thực trạng xây dựng XHCN ở một số nước, và tương lai xây dựng 

CNXH trên thế giới. 

1 Kỳ 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

48.  Khởi nghiệp 

Môn học này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng để sau 

khi học xong có thể biết cách sáng tạo ý tưởng kinh doanh, chuẩn bị dầy đủ 

trước khi vận hành một doanh nghiệp mới ở bất kỳ ngành nghề nào mà luật 

pháp cho phép. Người học cũng biết cách điều hành doanh nghiệp mới tạo 

lập hoạt động hiệu quả, đánh giá sự phù hợp của phương án khởi nghiệp 

trước những thay đổi của môi trường cạnh tranh toàn cầu đầy biến động từ 

đó có phương án điều chỉnh. 

2 Kỳ 6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

49.  Kỹ năng mềm 

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong một số trường hợp thông thường, cân 

bằng cảm xúc, tâm lý cá nhân khi gặp vấn đề, tình huống không mong muốn., 

sinh viên có các kiến thức cơ bản và kỹ năng về chuẩn bị hồ sơ tìm việc, viết 

CV, các kiến thức cơ bản về phỏng vấn tuyển dụng, môi trường làm việc, 

văn hóa công sở.Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh 

cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong 

muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống. 

2 Kỳ 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 
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50.  Tâm lý học giáo dục 

- Học phần cung cấp cho sinh viên  những tri thức khoa học, cơ bản, hiện 

đại về tâm lí học. 

- Học phần xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy 

vật lịch sử về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ sở 

đó giúp sinh viên hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người khác để 

sống, học tập đạt hiệu quả tốt nhất và ra trường thích ứng với nghề nghiệp 

nhanh nhất. 

- Học phần giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng học, nghiên 

cứu tâm lí học và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của tâm 

lí học cũng như các khoa học khác. 

- Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học, cơ bản, 

hiện đại về tâm lí học lứa tuổi học sinh các cấphọc và tâm lý học sư phạm. 

-Học phần tạo cơ sở để sinh viên tiếp thu các vấn đề cơ bản liên quan đến 

việc dạy học và giáo dục học sinh, nhân cách người giáo viên trong tương 

lai, cũng như góp phần rèn luyện tay nghề, hình thành xu hướng nghề nghiệp. 

- Ngoài ra học phần giúp sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản 

về giao tiếp, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ năng 

giao tiếp sư phạm, từ đó có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực vận dụng 

kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. 

 

3 Kỳ 5 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

51.  
Giáo dục học phổ 

thông 

Trình bày được các vấn đề chung về giáo dục học, Các phương pháp 

nghiên cứu giáo dục học; hệ thống khoa học giáo dục, mối quan hệ giữa 

khoa học giáo dục và các khoa học khác. 

Nắm được các chức năng của giáo dục, vai trò của giáo dục đối với các 

vấn đề của xã hội; Những đặc điểm của xã hội hiện đại và thách thức đặt ra 

cho giáo dục hiện nay; Xu thế và định hướng phát triển giáo dục thế kỷ XXI. 

Hiểu được bản chất của con người theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng; Nắm rõ vai trò của yếu tố di truyền, môi trường, giáo dục, hoạt 

động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; Một số phẩm 

chất nhân cách truyền thống của người Việt Nam. 

3 Kỳ 4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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Nắm được những đặc điểm của mục đích giáo dục, các cấp độ của mục 

đích giáo dục, những cơ sở để xây dựng mục đích giáo dục, mục đích giáo 

dục Việt Nam hiện nay; Nắm được các nhiệm vụ giáo dục giáo dục phổ 

thông. 

Nắm được nội dung, ý nghĩa, biện pháp thực hiện của từng con đường 

giáo dục cụ thể. 

Trình bày được bản chất, chức năng, động lực và các quy luật của quá 

trình dạy học. 

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của quá trình dạy học. 

Xác định được tầm quan trọng, nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học, 

kế hoạch dạy học, chương trình dạy học, sách giáo khoa - tài liệu khác và xu 

thế đổi mới nội dung dạy học ở phổ thông. 

Xác định được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cách vận 

dụng phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học ở phổ thông. 

Trình bày được bản chất, đặc điểm, động lực, tự giáo dục và giáo dục lại. 

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của quá trình giáo dục. 

Nắm vững các nội dung giáo dục ở trường phổ thông. 

Xác định được các phương pháp giáo dục và cách vận dụng phối hợp các 

phương pháp giáo dục ở phổ thông. 

52.  
Phong cách Hồ Chí 

Minh 

Nắm được cơ sở hình thành, nội dung phong cách Hồ Chí Minh: phong 

cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, 

phong cách sống. Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh đối với việc 

UNESCO tôn vinh Người là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt 

xuất. Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào việc xây dựng phong cách của 

mỗi sinh viên. 

2 Kỳ 7 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

53.  
Những vấn đề của 

thời đại ngày nay 

Học phần có vai trò quan trọng trong việc hình thành thái độ khoa học 

cho sinh viên chuyên ngành về các vấn đề cấp bách đang diễn ra trong thời 

đại ngày nay. Từ đó giúp cho người học sẽ giải quyết những vấn đề đó. 

2 Kỳ 2 
Điểm bộ 

phận: 30% 
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 Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

54.  Chính trị học 

Sinh viên hiểu được chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính trị, lý luận về quyền lực và cầm quyền đại cương. Sự tác động của 

chính trị đối với các lĩnh vực cơ bản khác của đời sống xã hội. Chính trị 

họcViệt Nam hiện đại, Quyền lực của nhân dân lao động trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH 

2 Kỳ 7 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

55.  
Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học Giáo 

dục công dân 

Học phần Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD cung cấp cho 

sinh viên những hiểu biết cơ bản về nội dung, vai trò, chức năng của kiểm 

tra, đánh giá trong dạy học GDCD. Bên cạnh đó, sinh viên còn được cung 

cấp tri thức về các hình thức kiểm tra, xây dựng cấu trúc bài kiểm tra, thiết 

kế bài kiểm tra và tổ chức kiểm tra. Sinh viên cũng được tiếp cận với quan 

điểm đối mới trong kiểm tra, đánh giá môn GDCD theo hướng phát huy 

năng lực người học. 

2 Kỳ 6 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 70%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: tự 

luận 

 

56.  Giáo dục gia đình 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về gia đình và giáo dục 

gia đình; Thấy rõ mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội, sự tác 

động của điều kiện kinh tế - xã hội đến sự biến đổi chức năng giáo dục của 

gia đình; Nắm vững những nguyên tắc, nội dung và phương pháp giáo dục 

của gia đình để có thể vận dụng giải quyết những tình huống cụ thể. 

2 Kỳ 5 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

57.  
Đạo đức học Mác-

Lênin 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của đạo đức học Mác 

- Lênin hình thành thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để nhận thức 

thực trạng sự biến đổi đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường. Hiểu được 

quy luật hình thành và phát triển của đạo đức qua các hình thái kinh tế- xã 

hội. Từ đó tự giác điều chỉnh hành vi theo lý tưởng đạo đức nhân đạo. 

2 

Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 

 Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 
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58.  Văn hóa học đường 

Văn hóa học đường là học phần cung cấp cho người học hệ thống những 

kiến thức lí luận về văn hóa học đường, những tác động của nhà trường đến 

nhân cách người học, những hình thức cơ bản của van hóa học đường. giúp 

người học nắm bát được những yêu cầu của xã hội đối với con người khi 

ứng xử, sinh hoạt trong nhà trường . 

Đồng thời việc tiếp cận với học phần này còn giúp cho sinh viên tự giác 

thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường, định hướng được mục đích 

cũng như lựa chọn cho bản thân con đường rèn luyện thái độ, hành vi đúng 

đắn theo đòi hỏi của xã hội; có mong muốn góp phần làm cho nhà trường 

ngày càng tiến bộ hơn, góp phần xây dựng nhà trường văn hóa. 

1 Kỳ 5 

Điểm bộ 

phận: 30% 

 Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

59.  Thực tế chuyên môn 

Thông qua việc tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, các cơ 

sở  sản xuất, kinh dianh ở các địa phương, tiếp xúc với nhân chứng lịch sử 

giúp người học có những hiểu biết về thực tiễn, bổ sung, điều chỉnh phù hợp 

giữa tri thức lý luận và đời sống thực tiễn 

1 Kỳ 7 
Viết thu 

hoạch 

60.  Giao tiếp sư phạm 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về giao tiếp, giao tiếp sư 

phạm  như: Khái niệm giao tiếp, phương tiện giao tiếp, giao tiếp sư phạm, 

chức năng giao tiếp sư phạm, phong cách giao tiếp sư phạm, nguyên tắc giao 

tiếp sư phạm…  

Học phần còn giúp sinh viên tiếp cận nền tảng kiến thức giao tiếp qua 

việc tìm hiểu tri thức chuyên ngành như tâm lí học, giáo dục học, xã hội học, 

phương pháp giảng dạy. 

2 Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

61.  
Hiến pháp và định 

chế chính trị 

Giúp sinh viên nắm và hiểu được những kiến thức cơ bản về Luật Hiến 

pháp Việt Nam như lịch sử lập hiến Việt Nam, vị trí, vai trò của các bộ phận 

trong hệ thống chính trị, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nguyên tắc 

tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và cách tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trong Bộ máy 

nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và 

Viện kiểm sát nhân dân. 

2 Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 
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62.  
Đối ngoại Việt Nam 

qua các thời kỳ lịch 

sử 

Hình thành kiến thức cơ bản về chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại 

giao của Việt Nam từ năm 1945 đến nay với những thành tựu, hạn chế và 

bài học kinh nghiệm rút ra. Qua đó giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng 

của mặt trận ngoại giao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 

nay. Có những kiến thức cơ bản về thời đại trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

hiện nay 

1 Kỳ 6 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

63.  

Quá trình nhận thức 

của Đảng về CNXH 

và con đường lên 

CNXH ở VN  

Giúp sinh viên chuyên ngành nắm được những kiến thức cơ bản về quá 

trình nhận thức và hình thành con đường phát triển của nước ta qua các thời 

kỳ lịch sử. Từ đó có những hiểu biết đúng đắn xây dựng đất nước Việt Nam 

XHCN, đồng thời biết vận dụng kiến thức chuyên ngành để tiếp tục nghiên 

cứu, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với con đường 

cách mạng Việt Nam 

1 Kỳ 6 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

64.  
Lịch sử tư tưởng xã 

hội chủ nghĩa  

   Học phần này giúp người học: 

    - Nắm vững một cách có hệ thống tư tưởng xã hội chủ nghĩa phản ánh 

những mặt, những nội dung và những mối quan hệ cơ bản hợp thành của chủ 

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hệ thống những quan niệm, những tư 

tưởng lý luận này dần được ra đời, không ngừng củng cố, bổ sung, từng bước 

hoàn thiện…nhằm trả lời câu hỏi xã hội tương lai mà loài người hướng tới 

là như thế nào? 

    - Hiểu rõ hệ thống các tư tưởng xã hội chủ nghĩa phản ánh, thể hiện 

ngày càng đầy đủ hơn, con đường, phương thức và phương pháp đấu tranh 

của nhân dân lao động nhằm xây dựng, thực hiện chế độ mới – chế độ xã 

hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa…nhằm trả lời cho câu hỏi xã hội tương 

lai mà loài người cần đạt tới bằng cách nào?  

    - Hiểu hệ thống các tư tưởng xã hội chủ nghĩa phản ánh, thể hiện động 

lực xã hội cơ bản và lực lượng lãnh đạo nhân dân lao động, nhân loại tiến 

bộ trong cuộc đấu tranh, hiện thực hoá các tư tưởng, quan niệm về chủ nghĩa 

xã hội và chủ nghĩa cộng sản…Điều này nhằm trả lời câu hỏi động lực xã 

hội và lực lượng lãnh đạo xã hội để tiến tới xã hội tương lai ấy là gì?  

1 Kỳ 5 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %  

65.  
Học tập phương 

pháp tuyên truyền 

Giúp cho sinh viên tìm hiểu lịch sử văn hóa của đất nước, truyền thống 

cách mạng của dân tộc qua thực tế.  
2 Kỳ 4 

Điểm bộ 

phận: 30% 
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cách mạng Hồ Chí 

Minh 

 Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 % 

66.  Kiến tập sư phạm 

Giúp sinh viên làm quen với thực tiễn dạy học và giáo dục ở trường Trung 

học phổ thông; Bước đầu vận dụng kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học và 

thực tiễn trong công tác giáo dục học học sinh; Tích lũy kinh nghiệm về 

công tác dạy học và giáo dục học sinh từ giáo viên hướng dẫn ở cơ sở để 

chuẩn bị cho đợt thực tập sư phạm. 

2 Kỳ 6 Thực hành 

67.  Thực tập sư phạm 

Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã học, kỹ năng tâm lý, kỹ 

năng giáo dục, lý luận dạy học, học hỏi các kiến thức mới nảy sinh từ thực 

tiễn, hiểu rõ quy luật hoạt động của trường phổ thông. Phát triển kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng đánh giá trongcông tác dạy học và giáo 

dục ở trường thực tập sư phạm, sự kết hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã 

hội trong giáo dục học sinh. 

Lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch công tác chủ nhiệm, kế hoạch công tác 

Đoàn - Đội và công tác phong trào thể dục thể thao ngoại khóa. Năng lực 

thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra về: biên soạn chương trình, giáo án 

chuyên môn, giáo án chủ nhiệm, thực hiện giảng dạy trên lớp, tổ chức sinh 

hoạt chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động Đoàn - Đội, tổ chức các hoạt động 

thể dục thể thao ngoại khóa. 

5 Kỳ 8 Thực hành 

68.  
Lý luận dạy học giáo 

dục công dân 

Học phần Lý luận dạy học môn GDCD xác định cho sinh viên đúng vai 

trò, vị trí quan trọng của môn GDCD ở nhà trường trung học phổ thông, từ 

đó có nhận thức và tình cảm đúng đắn đối với việc giảng dạy môn học. Học 

phần nghiên cứu quy luật và tính quy luật của quá trình dạy và học môn 

GDCD ở các trường trung học phổ thông, khái quát đặc điểm cơ bản về nội 

dung môn học để từ đó xây dựng lý luận dạy học cơ bản cho sinh viên như: 

các nguyên tắc dạy học, các phương pháp, hình thức dạy học. Học phần còn 

chỉ rõ vai trò, cách thức và nội dung đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập môn GDCD của học sinh. 

3 Kỳ 4 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 70%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: tự 

luận  
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69.  
Phương pháp dạy 

học môn giáo dục 

công dân 

Học phần Phương pháp dạy học môn GDCD cung cấp cho sinh viên hiểu 

biết cơ bản về chương trình GDCD ở trường trung học phổ thông và những 

kiến thức về phương pháp dạy học môn GDCD hiện nay được các giáo viên 

vận dụng ở các trường trung học phổ thông. Bên cạnh đó, sinh viên còn được 

định hướng trong việc xác định phương pháp dạy học cho phù hợp với các 

đơn vị kiến thức ở mỗi bài. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, 

sinh viên được thực hành vận dụng kiến thức đã học để soạn bài và tập giảng 

một tiết môn GDCD lớp 10, 11, 12. 

2 Kỳ 5 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 70%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: tự 

luận 

 

70.  
Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 1  

Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Học phần trang bị cho sinh viên những tri 

thức, kỹ năng, phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học môn Giáo dục 

công dân ở trường trung học phổ thông. Tập trung vào kỹ năng ứng xử sư 

phạm. 

1 Kỳ 4 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 0%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 100%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: thi 

vấn đáp 

71.  
Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 2 

Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Học phần trang bị cho sinh viên những tri 

thức, kỹ năng, phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học môn Giáo dục 

công dân ở trường trung học phổ thông. Tập trung vào kỹ năng soạn giáo án, 

thiết kế  bài dạy học GDCD. 

1 Kỳ 5 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 0%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 100%.  
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- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: thi 

vấn đáp 

72.  
Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 3 

Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Cùng với các học phần rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 1, 2, học phần trang bị cho sinh viên những tri thức, kỹ năng, 

phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học môn Giáo dục công dân ở 

trường trung học phổ thông. Học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ năng giao 

tiếp sư phạm và xử lí các tình huống sư phạm. 

1 Kỳ 6 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 0%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 100%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: thi 

vấn đáp 

73.  
Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 4 

Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 4 là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Cùng với các học phần rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 1, 2, 3 học phần trang bị cho sinh viên những tri thức, kỹ năng, 

phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học môn Giáo dục công dân ở 

trường trung học phổ thông. Học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ năng sử 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD. 

1 Kỳ 7 

- Trọng số 

điểm bộ 

phận: 0%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 100%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: thi 

vấn đáp 

74.  
Công dân với các 

vấn đề kinh tế học 

Học phần Công dân với các vấn đề kinh tế học giúp trang bị cho sinh viên 

những kiến thức,  những nguyên lý cơ bản trong hoạt động kinh tế của con 

người, cách thức con người sử dụng các nguồn lực có giới hạn vào hoạt động 

kinh tế để mang lại hiệu quả cao nhất trong khả năng sản xuất. Nội dung 

2 Kỳ 6 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 
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chính của  học phần được thiết kế trên cơ sở những nội dung cơ bản  để  đáp 

ứng chuẩn đầu ra của ngành học, bổ sung những kiến thức để sinh viên có 

thể soạn giảng tốt phần Giáo dục kinh tế trong chương trình Giáo dục công 

dân mới ở cấp trung học phổ thông. 

kết thúc học 

phần: 70%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: tự 

luận 

75.  
Giáo dục kinh tế ở 

trường THPT 

Học phần Giáo dục kinh tế ở trường trung học phổ thông giúp trang bị 

cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về hoạt động của nền kinh tế; hoạt 

động kinh tế của Nhà nước; hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tiêu 

dùng trong nền kinh tế. Học phần này được xây dựng căn cứ vào nội dung 

của môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông (theo 

chương trình Giáo dục công dân mới) để sinh viên có khả năng nghiên cứu, 

giảng dạy và đảm nhiệm tốt công việc tương lai nói chung. Để sinh viên có 

thể nghiên cứu, học tập học phần Giáo dục kinh tế ở trường trung học phổ 

thông một cách hiệu quả nhất, học phần này phải được học sau học phần 

Chuyên đề kinh tế học (ML213002). 

3 Kỳ 5 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 70%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: tự 

luận 

76.  
Lý luận dạy học các 

môn LLCT 

Học phần Lý luận dạy học các môn Lý luận chính trị là học phần bắt buộc 

thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính 

trị. Học phần gồm 5 chương,cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ 

bản về: Bối cảnh thế giới và trong nước tác động đến dạy học các môn Lý 

luận chính trị; Vai trò, nhiệm vụ của giảng viên môn Lý luận chính trị; Mục 

tiêu, nguyên tắc dạy học các môn Lý luận chính trị; Nội dung dạy học các 

môn Lý luận chính trị; Phương pháp, kỹ năng dạy học các môn Lý luận chính 

trị. 

2 Kỳ 4 

Hình thức thi 

kết thúc học 

phần: Thi tự 

luận hoặc vấn 

đáp hoặc trắc 

nghiệm 

77.  
Kỹ năng công tác 

chủ nhiệm 

Học phần Kỹ năng công tác giáo viên chủ nhiệm là học phần bắt buộc 

dành cho đối tượng sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị năm thứ 4. 

Học phần này có mối quan hệ chặt chẽ với các học phần Kỹ năng mềm, Tâm 

lý học giáo dục, Văn hóa học đường, Giao tiếp sư phạm, Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm, Kiến tập sư phạm, Thực tập sư phạm, góp phần giúp sinh viên 

hiểu biết và có kỹ năng thực hiện các công việc của người giáo viên chủ 

1 Kỳ 5 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 70 



300 

 

nhiệm ở trường trung học phổ thông. Học phần Kỹ năng công tác giáo viên 

chủ nhiệm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: 

- Vị trí, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ 

thông. 

- Những yêu cầu sư phạm đối với người giáo viên chủ nhiệm ở trường 

trung học phổ thông. 

- Những kỹ năng công tác cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm. 

78.  
Giáo dục pháp luật ở 

trường THPT 

Học phần Giáo dục pháp luật ở trường trung học phổ thông giúp trang bị 

cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân; hệ thống chính trị; pháp luật về hình sự, dân sự, doanh nghiệp và 

lao động. Học phần này được xây dựng căn cứ vào nội dung của môn Giáo 

dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông (theo chương trình Giáo 

dục công dân mới) để sinh viên có khả năng nghiên cứu, giảng dạy và đảm 

nhiệm tốt công việc trong tương lai đồng thời để sinh viên có thể nghiên cứu, 

học tập học phần Giáo dục pháp luật ở trường trung học phổ thông một cách 

hiệu quả nhất. 

3 Kỳ 6 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 70%.  

- Hình thức 

thi kết thúc 

học phần: tự 

luận 

79.  
Thực hành kỹ năng 

sư phạm 

Học phần gồm các hoạt động thực hành kĩ năng dạy học bằng phương 

pháp dạy học vi mô, kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, kĩ 

năng thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học nhằm bồi dưỡng 

và nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hình thành năng lực 

dạy học, năng lực giáo dục và năng lực định hướng phát triển nghề nghiệp 

cho sinh viên sư phạm. 

1 Kỳ 7 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30%; 

Trọng số thi 

thực hành kết 

thúc học 

phần: 70%. 

80.  Khóa luận tốt nghiệp 

 Giúp sinh viên có khả năng trình bày một vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành một cách khoa học dưới dạng khóa luận tốt nghiệp, phù hợp với trình 

độ cử nhân. Biết cách tổng hợp tư liệu, phân tích, đánh giá đối tượng nghiên 

cứu, thuyết trình hoặc bảo vệ được những nội dung liên quan. Kích thích sự 

đam mê học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

7 Kỳ 8 
Theo quy 

định 
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81.  
Chuyên đề tốt 

nghiệp 

Giúp sinh viên có khả năng trình bày một vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành một cách khoa học dưới dạng chuyên đề tốt nghiệp, phù hợp với trình 

độ cử nhân. Biết cách tổng hợp tư liệu, phân tích, đánh giá đối tượng nghiên 

cứu, thuyết trình hoặc bảo vệ được những nội dung liên quan. Kích thích sự 

đam mê học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên   

3 

Kỳ 8 

Theo quy 

định 

82.  
Tư duy lý luận với 

việc nhận thức xã hội  

Từ việc nghiên cứu các hình thức vận động logic của tư duy, từ đó hình 

thành những quy tắc, quy luật vận động và phát triển của tư duy logic. Qua 

việc tìm hiểu các cấp độ vận động cũng như các đặc trưng cơ bản của tư duy 

lý luận, học phần cung cấp cơ sở để hình thành phương pháp hợp đối với 

từng trường hợp trong nhận thức và thực tiễn xã hội. 

Việc vận dụng tư duy lý luận với tính cách là hình thức phát triển cao nhất 

của tư duy vào việc nhận thức xã hội là điều cần thiết, cung cấp cho người 

học những phương pháp khoa học để phân tích, đánh giá sự vận động và 

phát triển của xã hội qua các thời kỳ lịch sử.  

1 Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

83.  Giai cấp và nhà nước  1 Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

84.  
Chủ nghĩa tư bản 

hiện đại 

Học phần hệ thống lạichongườihọc những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước (đã được học ở 

Học phần Nguyên lý cơ bản 2); Trang bị cho người học những đặc trưng cơ 

bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại; Giúp người học nắm được đặc điểm nền 

kinh tế thế giới hiện nay và vận dụng như thế nào trong quá trình phát triển 

ở Việt Nam. 

1 Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

85.  

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về giáo dục 

đạo đức cách mạng 

cho thanh niên 

Giúp người học có hiểu biết một cách  hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về 

giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. 

 

1 Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 



302 

 

86.  

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân 

tộc và bình đẳng dân 

tộc 

Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân tộc và bình đẳng dân tộc, và sự vận dụng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó giúp sinh viên nhận 

thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

1 

Kỳ 8 Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

87.  
Lịch sử Đảng bộ các 

tỉnh khu vực Tây 

Nguyên 

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành những kiến thức cơ bản về lịch sử 

hình thành của các cơ sở, tổ chức Đảng ở khu vực Tây Nguyên và phong 

trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên dưới sự lãnh 

đạo của các tổ chức cơ sở đảng địa phương theo ngọn cơ cách mạng của 

ĐCSVN. Từ đó có cơ sởvận dụng kiến thức chuyên ngành để tiếp tục nghiên 

cứu, làm sáng tỏ các vấn đề về lịch sử, về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

ở khu vực Tây Nguyên. Đồng thời góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, 

ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống 

1 

Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

88.  
Lịch sử công tác tổ 

chức của Đảng Cộng 

sản Việt Nam  

Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về 

công tác tổ chức của Đảng qua các giai đoạn lịch sử. 

Làm rõ công tác tổ chức của Đảng được hình thành, bổ sung và phát triển 

theo từng thời kỳ lịch sử.Trong đó, đặc biệt làm rõ công tác tổ chức của 

Đảng về một số nội dung cơ bản trong thời kỳ đổi mới.Nêu những tấm gương 

tiêu biểu của các tổ chức trong quá trình hoạt động cách mạng. 

1 Kỳ 8 

Điểm bộ 

phận: 30% 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần: 70 %. 

 

4. Khoa Nông Lâm nghiệp 

4.1. Nghiên cứu sinh 

4.1.1. Khoa học cây trồng 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Các học phần bắt buộc 

9.  
 Sinh lý và 

tính chống 

 Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức căn bản, bổ sung 

thông tin mới, cập nhật, về các quá trình sinh lý - sinh hoá cũng như 
 2  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 40% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

chịu của cây 

trồng 

cơ chế đáp ứng của cây trồng dưới ảnh hưởng của các nguyên nhân 

“stress” vô sinh và hữu sinh, và các biện pháp khắc phục. 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

10.  

 Sinh học 

phân tử trong 

chọn giống cây 

trồng 

Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có khả năng nắm được 

các kiến thức chuyên sâu về sinh học phân tử, sử dụng các marker ứng 

dụng trong di truyền chọn giống cây trồng. 

 2  Học kỳ I 

 - Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

11.  

Công nghệ 

cao trong sản 

xuất giống cây 

trồng 

Cơ sở để chọn tạo giống, các nguồn gen trong công tác chọn tạo 

giống, các phương pháp tạo giống và nhân giống cây trồng, đánh giá 

về vật liệu giống. Cung cấp các kiến thức nâng cao về chọn giống và 

công tác chọn tạo giống các cây trồng ở khu vực Tây Nguyên: lúa, 

ngô, cây công nghiệp dài ngày. Cập nhật về những thành tựu ưu thế 

lai của các cây ngắn ngày. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

Các học phần tự chọn 

12.  

Dinh dưỡng và 

sản xuất cây 

trồng bền vững 

Giúp cho học viên nắm được những vấn đề vai trò giữa dinh dưỡng 

cây trồng, từ đó vận dụng nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng cụ thể trên 

địa bàn cụ thể, đặc biệt trong điều kiện Tây Nguyên. Xây dựng phương 

pháp bón phân phù hợp cho cây qua các chỉ tiêu phân tích cây và phân 

tích đất tùy theo đặc điểm của từng loại cây trồng chủ yếu như cà phê, 

cao su, ngô 

 2  Học kỳ II 

- Điểm tiểu luận, 

seminar: 40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

13.  

Hệ thống canh 

tác bền vững 

cây trồng vùng 

cao 

Cung cấp cho học viên về đặc điểm tự nhiên đặc thù vùng cao; Nắm 

được cơ sở khoa học hệ thống canh tác vùng cao và đặc điểm hệ canh 

tác vùng cao; Xây dựng được cơ cấu cây trồng vùng cao bền vững, 

phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH khu vực 

 2  Học kỳ II 

- Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

14.  

Biến đổi khí hậu 

và sản xuất cây 

trồng 

Học viên nắm được cơ sở khoa học và những tác động của biến đổi 

khí hậu đến phát triển nông nghiệp bền vững; Nắm được cơ sở khoa 

học để xây dựng cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu, phù 

hợp với và dạng sinh học trong từng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội cụ thể.  

 2  Học kỳ II 

- Điểm kiểm tra, tiểu 

luận 40% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

15.  

Vi sinh vật hữu 

ích và sản xuất 

nông nghiệp bền 

vững 

Nắm được vai trò của các nhóm vi sinh vật hữu ích trong sản xuất 

nông nghiệp bền vững. 

Ứng dụng vi sinh vật hữu ích trong sản xuất nông nghiệp bền vững. 

Đề xuất được các giải pháp để nâng cao vai trò của các vi sinh vật 

hữu ích trong sản xuất nông nghiệp bền vững. 

 2  Học kỳ II 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

16.  

Phương pháp 

viết bài báo 

khoa học 

Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có khả năng: Tổng hợp 

và xử lý kết quả cho bài báo khoa học; Có kỹ năng trong viết bài báo 

khoa học để có thể đăng được trong các tạp chí trong và ngoài nước; 

Tránh được các lỗi thường gặp khi viết một bài báo khoa học. 

 2  Học kỳ II 
Điểm seminar: 50% 

Bài tập: 50% 

17.  

Nghiên cứu phát 

triển nông lâm 

kết hợp trên đất 

dốc 

Phân tích được các tiềm năng, lợi ích của nông lâm kết hợp trong 

phát triển đời sống cộng đồng và quản lý bền vững tài nguyên thiên 

nhiên. 

Trình bày được khái niệm, đặc điểm nông lâm kết hợp trên đơn vị 

diện tích và cảnh quan Nông lâm kết hợp. 

Phân tích được các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường trong 

NLKH  

Phân tích thực tế canh tác ở địa phương để thiết kế, tổ chức thực 

thi, giám sát và đánh giá hệ thống Nông lâm kết hợp. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

18.  
Sâu bệnh hại và 

bảo vệ thực vật 

Giúp nghiên cứu sinh nắm vững các loại sâu bệnh mới phát sinh và 

gây hại nghiêm trọng trên cây trồng quan trọng ở khu vực Tây 

Nguyên. Hiểu được các qui luật phát sinh phát triển, các quan điểm 

mới trong BVTV và các biện pháp BVTV trong sản xuất nông nghiệp 

tiến tiến và nông nghiệp cấp chứng chỉ. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra, thảo 

luận, seminar: 30% 

Thi hết môn bằng hình 

thức vấn đáp: 70 % 

19.  

Dinh dưỡng vi 

lượng trong 

nông nghiệp 

Giúp nghiên cứu sinh nắm vững vai trò của các nguyên tố vi lượng 

cần thiết cho cây trồng; Các dạng vi lượng trong đất; Cơ chế quá trình 

hấp thu, vận chuyển trong cây; Ảnh hưởng đất và môi trường đến 

nguyên tố vi lượng 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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4.1.2. Lâm sinh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Các học phần bắt buộc 

1.  
 Sinh thái rừng 

nhiệt đới 

Môn học Sinh thái rừng nhiệt đới là một môn học bắt buộc trong 

chương trình đào tạo tiến sĩ Chuyên ngành lâm sinh, cung cấp những 

kiến thức nâng cao và chuyên sâu về sinh thái rừng nhiệt đới. Các nội 

dung cơ bản tập trung vào 4 vấn đề chính, bao gồm các chuyên đề 

chuyên sâu như những kiến thức cơ bản về sinh thái rừng nhiệt đới, 

phân loại hệ sinh thái rừng, động thái hệ sinh thái rừng và ý nghĩa 

nghiên cứu hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Môn học đi kèm với phần thảo 

luận tổng hợp nhằm vận dụng kiến thức sinh thái rừng vào định hướng 

nghiên cứu về phục hồi và quản lý rừng. 

 2  Học kỳ I 

 - Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

2.  

 Kỹ thuật lâm 

sinh cho rừng 

nhiệt đới 

Đây là học phần kiến thức bắt buộc đối với Nghiên cứu sinh chuyên 

ngành Lâm sinh. Nội dung chủ yếu của môn học nhằm bổ sung, cập 

nhật những kiến thức thực tiễn và thành tựu khoa học mới về vấn đề kỹ 

thuật lâm sinh áp dụng cho rừng nhiệt đới, đặc biệt liên hệ trong điều 

kiện phát triển của ngành lâm nghiệp Việt Nam. 

Học phần này cung cấp cho NCS những kiến thức mới về xu hướng 

phát triển của kỹ thuật lâm sinh trên thế giới, khu vực và Việt Nam; kỹ 

thuật lâm sinh cho rừng trồng; kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên phục 

hồi và kỹ thuật lâm sinh cho một số hệ sinh thái rừng đặc thù ở Việt 

Nam. 

 2  Học kỳ I 

 - Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Các học phần tự chọn 

3.  

Quản lý rừng 

nhiệt đới bền 

vững 

Môn học Quản lý rừng bền vững là một môn học tự chọn dành cho 

NCS ngành Lâm học. Môn học giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn 

trong quản lý tài nguyên rừng theo mục tiêu phát triển bền vững. Nội 

dung chính của môn học là từ việc giới thiệu khái quát về quản quản lý 

rừng bền vững, các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận từ đó áp dụng 

trong công tác quản lý bền vững rừng tự nhiên và rừng trồng tiến tới 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

mục tiêu cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao giá trị 

và vị thế của tài nguyên rừng trong quá trình hội nhập và phát triển của 

đất nước cũng như giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với 

cuộc sống của con người. 

4.  

Dịch vụ sinh 

thái  / môi 

trường rừng 

Dịch vụ sinh thái rừng là môn học gắn liền với thực tiễn và có liên 

quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như sinh thái rừng; khí 

tượng – thủy văn rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học, GIS – viễn thám trong 

quản lý tài nguyên rừng… Đây là học phần kiến thức ngành bắt buộc 

đối với NCS chuyên ngành Lâm sinh. Nội dung chủ yếu của môn học 

đề cập đến các nội dung kiến thức về các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, 

môi trường rừng cung cấp cho NCS các phương pháp định giá các gía 

trị dịch vụ sinh thái tài nguyên rừng. 

Học phần này cung cấp cho NCS những khái niệm, đặc điểm dịch vụ 

hệ sinh thái/ môi trường rừng; thị trường dịch vụ môi trường rừng; 

phương pháp định giá dịch vụ môi trường rừng; và một số kỹ năng 

nghiên cứu, phương pháp đo tính để chi trả dịch vụ môi trường lưu giữ 

và hấp thu CO2 của rừng; phương pháp đo tính để chi trả dịch vụ môi 

trường rừng đầu nguồn. Các vấn đề tồn tại của dịch vụ sinh thái, môi 

trường rừng ở Việt Nam. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

5.  

Ứng dụng GIS 

và viễn thám 

trong lâm 

nghiệp 

Môn học cung cấp các kỹ thuật và phương pháp cơ bản để biểu diễn 

và phân tích không gian của đất đai và lãnh thổ (theo nghĩa rộng nhất), 

với mục tiêu cuối cùng là giải quyết vấn đề và quy hoạch đất đai. Viễn 

thám là khoa học liên quan đến việc phát hiện, xác định, phân loại và 

phân tích về lớp phủ mặt đất, việc sử dụng đất/rừng và các hiện tượng 

xảy ra ở bề mặt Trái đất thông qua các bộ cảm được lắp đặt trong các 

nền tảng không gian. Trong khi đó, GIS là hệ thống thông tin địa lý theo 

định hướng khoa học và công nghệ quản lý, truy vấn, cập nhật, phân 

tích và mô hình hóa thông tin không gian được tạo ra thông qua các 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

phương pháp khảo sát và / hoặc viễn thám, trong một mô hình tích hợp. 

GIS và viễn thám dựa trên sự quản lý của phần cứng và phần mềm cụ 

thể. Việc sử dụng các công nghệ này rất được quan tâm và ứng dụng 

trong các vấn đề khác của chuyên ngành như đa dạng sịnh học, nông 

lâm kết hợp, quản lý rừng bền vững… đặc biệt là những vấn đề liên 

quan đến khai thác sử dụng đất và lớp phủ thực vật, quản lý hệ thốngtài 

nguyên rừng, quy hoạch lãnh thổ và môi trường, cháy rừng, trồng rừng, 

phân tích sự thay đổi của mặt đất bao gồm, phân tích cảnh quan, đánh 

giá tác động môi trường hoặc phân tích thủy văn đầu nguồn... Tóm lại, 

các mô tả cơ bản của khóa học là: Viễn thám. Các nguyên tắc vật lý của 

viễn thám. Kỹ thuật thu thập dữ liệu viễn thám. Xử lý hình ảnh kỹ thuật 

số. Hệ thống thông tin địa lý. Các cấu trúc GISdata (Vector và Raster). 

Phân tích không gian thông tin bề mặt/rừng. 

6.  

Tin học thống 

kê trong lâm 

nghiệp 

Học phần Tin học thống kê trong lâm nghiệp trang bị kiến thức cho 

Nghiên cứu sinh nghành lâm nghiệp sử dụng tiến bộ tin học để xử lý 

các vấn đề thống kê trong nghiên cứu, thử nghiệm, khảo sát đánh giá 

trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên 

rừng và môi trường rừng. Nội dung của học phần không đi sâu vào lý 

thuyết toán xác xuất thống kê mà tập trung vào giải quyết các vấn đề 

thống kê trong thực tế nghiên cứu, thử nghiệm; trên cơ sở ứng dụng một 

cách tổng hợp các chương trình thống kê như: phần mềm mã nguồn mở, 

SPSS và phần mềm đơn giản, phổ biến như Excel. 

Nội dung học phần gồm các nội dung chính sau: tổng quan về ứng 

dụng tin học thống kê trong lâm nghiệp; tin học ứng dụng trong mô 

hình hóa rừng; tin học thống kê chuyên đề. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

7.  
Phương pháp 

viết bài báo 

Học phần phương pháp viết bài báo khoa học và luận án tiến sĩ gồm 

2 phần chính: Phương pháp viết bài báo khoa học và phương pháp viết 

luận án tiến sĩ. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

khoa học và 

luận án Tiến sĩ 

Với phần Phương pháp viết bài báo khoa học bao gồm phương pháp 

luận, khung logic cấu trúc, cách thức triển khai từng nội dung của một 

bài báo khoa học. Bên cạnh đó học phần này còn bao gồm tư duy khoa 

học và cách đặt vấn đề và xử lý vấn đề của một bài báo khoa học, đặc 

biệt là bài báo uy tín chuyên ngành và bài báo quốc tế. 

Với học phần phương pháp viết luận án tiến sĩ bao gồm các nôi dung 

xây dựng đề cương nghiên cứu, cấu trúc luận án, phương pháp luận và 

cách thức tiếp cận vấn đề của đề tài tiến sĩ. Bên cạnh đó nghiên cứu 

sinh còn được trang bị phương pháp triển khai các nội dung của luận 

án, cách thức giải quyết các phần, hạng mục của một luận án tiến sĩ. 

Học phần được dạy ngay kỳ đầu tiên để làm cơ sở cho các các môn 

học chuyên ngành và xây dựng đề cương luận án tiến sĩ. 

8.  

Quản lý mâu 

thuẫn trong 

quản lý tài 

nguyên rừng 

Học phần này thuộc nhóm các học phần tự chọn, sau khi học viên đã 

học xong các học phần sinh thái rừng nhiệt đới và Kỹ thuật lâm sinh 

cho rừng nhiệt đới, Học phần này nhằm cung cấp những kiến thức về 

hợp tác, mâu thuẫn từ thực tế quản lý, sử dụng tài nguyên rừng; từ đó 

vận dụng trong quản lý rừng gắn với phát triển bền vững. Bao gồm giới 

thiệu chung về sự hợp tác và mâu thuẫn trong quản lý tài nguyên rừng; 

phân tích mâu thuẫn và nguyên nhân của những mâu thuẫn tồn tại trong 

quản lý tài nguyên rừng; thương thảo và tạo sự đồng thuận để giải quyết 

mâu thuẫn liên quan đến sử dụng và quản lý tài nguyên rừng. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

9.  Sản lượng rừng 

Sản lượng rừng là môn học cung cấp cho Nghiên cứu chuyên ngành 

lâm nghiệp những kiến thức về cơ sở lý luận và phương pháp xác định, 

dự đoán tăng trưởng và sản lượng cây rừng và lâm phần, đồng thời cung 

cấp các giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao năng suất và sản 

lượng rừng. Nội dung của môn học bao gồm các phần chính sau: Sinh 

trưởng cây cá thể; Phương pháp phân chia cấp năng suất rừng trồng và 

rừng tự nhiên; Dự đoán tăng trưởng và sản lượng rừng trồng; Dự đoán 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra, thảo 

luận, seminar: 30% 

Thi hết môn bằng hình 

thức vấn đáp: 70 % 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

tăng trưởng và sản lượng rừng tự nhiên; Ứng dụng phần mềm máy tính 

để xây dựng mô hình dự đoán tăng trưởng và sản lượng rừng. 

10.  
Quản lý rừng 

trồng bền vững 

Học phần “Quản lý rừng trồng bền vững” có vai trò quan trọng trong 

việc trang bị cho NCS những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh 

vực trồng rừng – Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của nhà 

Lâm nghiệp. Kiến thức sẽ bao gồm: 

Về lý thuyết: NCS sẽ được nghe bài giảng theo các chủ đề, gồm: i) 

Rừng trồng trong hệ thống phân loại rừng của Việt Nam và Thế giới; 

ii) Quản lý nguồn giống trong trồng rừng; iii) Quản lý lập địa; iv) Quản 

lý dinh dưỡng ; v) Quản lý nước trong trồng rừng; vi) Bảo vệ & kiểm 

soát xói mòn đất; vii) Quản lý mật độ trồng và tỉa thưa; viii) Quản lý 

thực vật cạnh tranh; ix) Luân kỳ và tính ổn định của kinh doanh rừng 

trồng. 

Về thực hành: NCS sẽ được nghe báo cáo, tham khảo và thảo luận 

các kết quả NC của Dự án / Đề tài NCKH ở trong và ngoài nước về 

Quản lý rừng trồng (bao gồm: rừng trồng thâm canh, rừng sản xuất (SX) 

cung cấp gỗ nhỏ, gỗ lớn; rừng phòng hộ (PH), rừng ngập mặn, rừng 

chống cát bay; rừng đặc dụng (ĐD). 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

11.  

Phục hồi hệ sinh 

thái rừng nhiệt 

đới 

Giới thiệu cho các NCS hiểu rõ và nhận diện được thế nào là suy 

thoái các hệ sinh thái rừng, thực trạng suy thoái rừng hiện nay, các 

nguyên nhân dẫn tới suy thoái rừng, hệ quả của suy thoái rừng, quan 

điểm và cách tiếp cận trong phục hồi hệ sinh thái rừng, các giải pháp kỹ 

thuật cơ bản trong phục hồi hệ sinh thái rừng; Các chương trình, dự án 

và chính sách phục hồi rừng ở Việt Nam giai đoạn 1986 đến nay; Những 

xu hướng và cách tiếp cận mới về phục hồi hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

hiện nay.  

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

12.  Định giá rừng 
Việc định giá rừng có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc quản 

lý và phát triển các hệ sinh thái rừng (như cho thuê, đền bù, xư lý vi 
 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

phạm, chuyển nhượng…), rất cần thiết đối với cán bộ nghiên cứu và 

quản lý về lâm nghiệp. Định giá rừng là một học phần tự chọn trong 

chương trình đào tạo tiến sinh lâm nghiệp, đây là môn học quan trọng 

nâng cao trang bị cho học viên lý luận và các phương pháp về định giá 

giá trị hệ sinh thái rừng. Đây là môn học yêu cầu kiến thức nền tảng về 

xác định và định lượng các loại sản phẩm và dịch vụ hệ sinh thái rừng 

và các kiến thức định giá các sản phẩm và dịch vụ rừng theo quan điểm 

về tổng giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng (TEV). 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

13.  

Các phương 

thức phục hồi 

rừng tự nhiên 

Môn học Phục hồi hệ sinh thái rừng nhiệt đới là môn học tổng hợp 

đa ngành đa lĩnh vực phát xuất từ vai trò quan trọng của hệ sinh thái 

rừng và sự suy thoái kéo dài của hệ sinh thái rừng do tác động liên tục 

của con người, nhu cầu thị trường và xã hội. Song song với nhu cầu 

khai thác tài nguyên từ hệ sinh thái rừng của con người thì các tác động 

khác như đô thị hóa, phát triển năng lượng, biến đổi khí hậu, sự suy 

thoái đất canh tác và ô nhiễm môi trường đã đóng góp không nhỏ điều 

kiện cần và đủ cho sự suy thoái để từ đó đòi hỏi dịch vụ tái phục hồi 

các hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Phục hồi hệ sinh thái rung nhiệt đới 

mang lại lợi ích cho xã hội thông qua cải thiện sự bảo tồn đa dạng sinh 

học, cải thiện sinh kế cộng đồng cư dân gần rừng, nâng cao năng lực 

người dân địa phương và cải thiện hiệu năng sản xuất của hệ sinh thái. 

Khóa học này sẽ tập trung chú trọng và cung cấp kiến thức, kỹ năng và 

thái độ của người học tiến trình tái phục hồi hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

đã bị suy thoái. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

14.  
Phân tích chính 

sách lâm nghiệp 

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần 

thiết về phân tích chính sách lâm nghiệp. Các nội dung chính bao gồm 

1) Giới thiệu về chính sách lâm nghiệp và các phương pháp tiếp cận 

khác nhau trong phân tích chính sách lâm nghiệp, 2) chính sách và thể 

chế lâm nghiệp, 3) các biện pháp và công cụ phân tích chính sách, 4) 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

các bước trong tiến trình phân tích chính sách, 5) cách viết đề cương 

nghiên cứu (phân tích) chính sách, và 6) cách viết một bản tin chính 

sách (policy brief). 

 

4.2. Cao học  

4.2.1. Khoa học cây trồng 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Kiến thức chung 

27.   Triết học 

 Chương trình môn Triết học có 8 chương, trong đó gồm: (chương 1: 

Khái luận về triết học) nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử 

triết học; 3 chương bao quát các nội dung cơ bản thuộc về thế giới quan 

và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn (chương 2: Bản 

thể luận; chương 3: Phép biện chứng; chương 4: Nhận thức luận); 4 

chương bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con người 

(chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; chương 6: Triết học 

chính trị; chương 7: Ý thức xã hội; chương 8: Triết học về con người). 

 3  Học kỳ I 

 - Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

28.  Tiếng Anh 

Tiếng Anh là một trong những học phần bắt buộc nhằm giúp học 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, 

và lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho học 

viên cao học của trường đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh giúp học viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh 

là kỹ năng nghe (bao gồm việc nghe và có thể hiểu được các bài nói 

trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc 

trong cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp;), kỹ năng nói 

(bao gồm việc có thể giao tiếp độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và 

cấu trúc mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ 

6  Học kỳ I 

 - Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

trôi chảy, chính xác; ), kỹ năng đọc (bao gồm việc có thể hiểu các bài 

báo và các báo cáo liên quan đến các vấn đề thời sự), kỹ năng viết (bao 

gồm việc có thể viết bài chi tiết, rõ ràng về nhiều chủ đề quan tâm khác 

nhau) 

Ngoài ra, học phần tiếng Anh còn giúp học viên tích lũy từ vựng, cấu 

trúc tiếng Anh và cung cấp cho học viên kiến thức về đất nước và con 

người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

Kiến thức cơ sở 

29.  

Phương pháp 

luận trong 

NCKH 

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, là học phần cơ sở của 

ngành Cao học Khoa học cây trồng. Học phần này cung cấp cho học 

viên các khái niệm về khoa học, nghien cứu khoa học và công nghệ. 

Phân biệt được các loại hình nghiên cứu khoa học. Phân biệt được Đề 

tài, Dự án, Chương trình, Đề án. Trình tự triển khai một đề tài nghiên 

cứu. Các phương pháp cơ bản để thu thập, xử lý thông tin. Phương pháp 

xây dựng được đề cương nghiên cứu. Lập kế hoạch về thời gian và 

nguồn lực để thực hiện các nội dung nghiên cứu. Phân biệt được các tài 

liệu khoa học: Bài báo khoa học, Báo cáo khoa học, Thông báo khoa 

học, Tổng luận khoa học, Tác phẩm khoa học, Kỷ yếu khoa học, 

Chuyên khảo khoa học... Nắm được phương pháp viết các kết quả 

nghiên cứu. 

 2  Học kỳ I 

 - Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

30.  
Hóa sinh nâng 

cao 

Là học phần giới thiệu các kiến thức mới về hóa sinh có liên quan, 

ứng dụng đối với thực vật. Các kiến thức tập trung vào các nội dung: 

Gen và hoạt động của gen ở thực vật; gen và hoạt động của gen ở lục 

lạp; genomics; PCR và ứng dụng trong chọn giống; Các kiến thức về 

hóa sinh miễn dịch thực vật. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

31.  

Những vấn đề 

Sinh lý thực vật 

hiện đại 

Tiếp cận và hiểu biết tổng thể các quá trình sinh lý liên quan đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất cây trồng, tính bền vững trong bố trí cơ 

cấu cây trồng, giải pháp sản xuất. Người học cần nắm vững cơ chế các 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

quá trình sinh lí trong tế bào, mô và toàn cây: membrane, cơ chế hấp 

thụ nước và chất khoáng, cơ chế quang hợp, khả năng hấp thụ CO2, 

điều kiện ngoại cảnh tác động đến quang hợp; các tác động tới sinh 

trưởng, phát triển và năng suất cây trồng.  

Học phần cập nhật những kiến thức mới về các quá trình sinh lý diễn 

ra trong cơ thể thực vật, sự thay đổi các quá trình khi điều kiện môi 

trường thay đổi, các phương pháp nghiên cứu chỉ tiêu sinh lý thực vật.  

Kiến thức của học phần là cơ sở để tiếp cận và nắm vững quá trình 

sinh lý các loại cây trồng, cơ sở để hiểu nông nghiệp công nghệ cao, 

tiết kiệm nước tưới, phân bón, sản xuất bền vững. 

32.  
Sinh thái nông 

nghiệp 

Học phần Sinh thái học nông nghiệp là một học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo tiến sĩ Chuyên ngành lâm sinh, cung cấp những 

kiến thức nâng cao và chuyên sâu về sinh thái học nông nghiệp. Các nội 

dung cơ bản tập trung vào 6 vấn đề chính, bao gồm các chuyên đề 

chuyên sâu như những kiến thức cơ bản về sinh thái học, quần thể, quần 

xã, hệ sinh thái và sinh thái học trong nông nghiệp. Học phần gắn liền 

với phần thảo luận tổng hợp nhằm vận dụng kiến thức sinh thái học 

nông nghiệp nhằm hướng đến một nền nông nghiệp có tính bền vững. 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

33.  

Dinh dưỡng 

khoáng và cây 

trồng 

Thông qua quá trình bón phân (phân khoáng và phân hữu cơ) cho 

cây trồng phân tích ưu nhược điểm của cách bón phân truyền thống từ 

đó đề xuất cách bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng, cách thức để có 

thể bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng (quy trình cách bón phân theo 

chẩn đoán dinh dưỡng) và hiệu quả kinh tế cũng như triển vọng khi bón 

phân theo chẩn đoán dinh dưỡng. 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 

34.  Cây cà phê 

Cung cấp kiến thức về các đặc điểm sinh học của cây cà phê trên địa 

bàn Tây Nguyên. Các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất 

và bền vững. Hiện trạng và xu hướng phát triển. Cơ sở sinh lí hình thành 

 2  Học kỳ I 
Điểm Seminar: 30% 

Điểm thi kết thúc: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

năng suất và phẩm. Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây cà phê. 

Mối quan hệ cây cà phê và môi trường. 

35.  

Phương pháp thí 

nghiệm và thống 

kê Sinh học 

Học phần gồm 8 chương, cung cấp các kiến thức chuyên sâu về 

phương pháp bố trí thí nghiệm và cách xử lý số liệu nghiên cứu khoa 

học để thực hiện được luận văn, bài báo khoa học. Các nội dung học 

phần bao gồm: Phương pháp thiết kế, bố trí, tiến hành thí nghiệm, soạn 

thảo số liệu, tính các thông số thống kê mô tả, phân tích quan hệ giữa 

các biến định lượng và định tính, kiểm định giả thuyết thống kê tham 

số và phi tham số, phân tích tương quan và hồi quy, phân tích phương 

sai số liệu từ các loại bố trí thí nghiệm. Đồng thời, học viên biết sử dụng 

thành thạo phần mềm thống kê chuyên dụng để phân tích số liệu, đọc 

hiểu kết quả thống kê để giải thích kết quả nghiên cứu. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

36.  

Di truyền học 

trong chọn giống 

cây trồng 

Di truyền học trong chọn giống cây trồng là môn học nghiên cứu về 

nguyên tắc và các phương pháp thu thập vật liệu khởi đầu, nhập nội 

giống cây trồng, các nguyên tắc và phương pháp tạo giống, các phương 

pháp chọn lọc giống cây trồng, khảo nghiệm giống, đánh giá và sản 

xuất giống, các phương pháp lấy mẫu và kiểm tra đánh giá chất lượng 

giống. Đây là học phần quan trọng cho ngành Cao học Khoa học cây 

trồng. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

37.  Sinh học phân tử 

Học phần này cung cấp các kiến thức về cấu trúc gen ở prokaryote 

và eukaryote; quá trình phiên mã và dịch mã ở prokaryote và eukaryote; 

điều hòa biểu hiện gen ở prokaryote và eukaryote; các kỹ thuật phổ biến 

dùng trong sinh học phân tử như PCR, tạo dòng, giải trình tự gen, biểu 

hiện và tinh sạch protein; và các ứng dụng của sinh học phân tử với vật 

nuôi và cây trồng. Bên cạnh đó, phần thực hành góp phần củng cố kiến 

thức và ứng dụng thực tiễn của học phần cho học viên. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

38.  

Sinh lý cây trồng 

trong điều kiện 

bất lợi 

Nắm vững vấn đề: biến đổi khí hậu tác động đến đời sống thực vật 

và sản xuất nông nghiệp, tính chống chịu của cây trồng trong điều kiện 

bất lợi là bắt buộc, sản xuất nông nghiệp buộc phải thích ứng. Người 

học cần hiểu các khái niệm stress, nguyên nhân gây stress; các phản 

ứng của thực vật  khi gặp stress từ mức độ phân tử đến tế bào, mô, cơ 

quan, cơ thể và quần thể, quần xã. Các biện pháp thích ứng trong sản 

xuất nông nghiệp đối với tính chống chịu hạn, nhiệt độ cao, nhiệt độ 

quá thấp, sinh lý chống chịu úng (ngập nước), sinh lý chống chịu muối, 

khả năng chống chịu và thích ứng với sâu bệnh, cỏ dại, tương tác hoá 

học giữa các loài cây cỏ. 

Kiến thức học phần là sự kết nối với Sinh lý thực vật, Sinh thái thực 

vật, Hoá sinh nâng cao, Bảo vệ thực vật. Kiến thức là cơ sở cho bố trí 

cơ cấu cây trồng hợp lý, thích hợp của trồng trọt với biến đổi khí hậu. 

2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

39.  
Chọn giống cây 

trồng nâng cao 

Chọn giống cây trồng nâng cao là học phần bắt buộc thuộc chương 

trình đào tạo bậc Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng. Học phần 

này trang bị những kiến thức lý thuyết và ứng dụng các phương pháp 

chọn tạo giống cây trồng như lai tạo, gây đột biến, gây đa bội thể, tạo 

ưu thế lai, các phương pháp chọn lọc cơ bản và nâng cao cho học viên 

Cao học ngành Khoa học cây trồng. Ứng dụng các phương pháp này 

vào thực tiễn nghiên cứu, sản xuất Nông nghiệp, nhằm tạo ra các giống 

cây trồng có khả năng sử dụng ánh sáng, nước và dinh dưỡng hiệu quả 

cao để tạo ra năng suất sản phẩm chính như hạt, thân, lá củ… cao nhất 

trên một đơn vị diện tích, chất lượng  sản phẩm tốt gồm (protein, 

vitamin, vi lượng), Các giống này thích nghi với môi trường và hệ thống 

canh tác của các vùng sinh thái khác nhau, có khả năng chống chịu với 

các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và phù hợp cho cơ giới hóa và công 

nghiệp chế biến. 

2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức chuyên ngành 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

40.  Cây lương thực 

Cây lương thực nâng cao, (TC: 2-0). Hiện trạng và xu thế phát triển 

cây lương thực; Cơ sở sinh lý của quá trình hình thành năng suất và chất 

lượng cây lương thực; Mối quan hệ giữa quang hợp, hô hấp và tích lũy 

hydratcacbon với năng suất hạt; Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái tới 

sinh trưởng và hình thành năng suất cây lương thực; Đồng hoá dinh 

dưỡng của cây lương thực; Sinh lý quần thể năng suất của cây lương 

thực; Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây lương thực. 
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41.  Cây cao su 

Cây cao su là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao học 

của ngành Khoa học Cây trồng tại các trường đại học. Học phần Cây 

cao su cung cấp cho học cho học viên ngành Khoa học cây trồng những 

kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất cao su bền vững từ trồng, chăm 

sóc, thu hoạch đến chế biến cao su thiên nhiên và gỗ cao su, tạo nguồn 

nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến thành phẩm. Đồng thời 

bổ sung và cập nhật những giải pháp tiến bộ, hiệu quả, không gây tác 

động tiêu cực đến môi trường, tăng năng suất và thu nhập cho người 

sản xuất kết hợp với cải thiện đa dạng sinh học và hỗ trợ bảo vệ rừng 

trong vùng trồng cao su. 
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42.  Cây ăn quả 

Hiện nay cây ăn quả đã trở thành một trong những loại cây là thế 

mạnh kinh tế ở Việt Nam. Sản phẩm cây ăn quả ngoài cung cấp cho thị 

trường trong nước, đồng thời là nguồn xuất khẩu sang các nước trong 

khu vực cũng như một số thị trường lớn trên thế giới như Châu Âu và 

Hoa Kỳ. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, sản phẩm 

cây ăn quả ở Việt Nam ngoài việc sử dụng ăn tươi, còn là nguyên liệu 

cho các nhà máy chế biến. Do đó, cây ăn quả có vai trò rất quan trọng 

trong sự phát triển kinh tế Việt Nam. Hàng năm, cây ăn quả của Việt 

Nam xuất khẩu đạt hơn 4 tỉ USD. Môn học Cây ăn quả được xếp là môn 

học bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Thạc sĩ Khoa học 

cây trồng. Sau khi học xong học viên trên cơ sở những kiến thức chuyên 
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sâu về cây ăn quả đã được học từ bậc đại học và cao học về cây ăn quả 

như nguồn gốc, giá trị, phân loại, đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại 

cảnh và kỹ thuật trồng, chăm sóc, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, 

nghiên cứu một số cây ăn quả chủ lực của Tây Nguyên và Việt Nam. 

43.  

Ứng dụng công 

nghệ cao trong 

trồng trọt 

Học phần chuyên ngành được bố trí học sau khi đã học các học phần 

cơ bản và cơ sở chuyên ngành. Học phần Sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gồm 4 phần: 

- Phần 1: Giới thiệu chung: cung cấp cho người học các kiến thức 

chung về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: các thuật 

ngữ và định nghĩa; Tình hình sản xuất NNCNC trên thế giới và Việt 

Nam; Lợi ích và thách thức của sản xuất NNCNC; Các hình thức canh 

tác NNCNC. 

- Phần 2: Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao: cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về các mô hình 

canh tác ứng dụng công nghệ cao trong các doanh nghiệp như: Hoạt 

động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong doanh 

nghiệp; Công nghệ nuôi cấy mô trong nhân giống; Công nghệ trồng cây 

trong nhà kính, nhà màng; Công nghệ tưới nước, bón phân bán tự động, 

tự động và tiết kiệm; Công nghệ thu hoạch và chế biến. 

- Phần 3: Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổ chức thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản 

xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đào tạo, tập huấn 

và chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong xuất nông nghiệp; Sản 

xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; Tổ chức 

triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
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- Phần 4: Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: cung 

cấp cho người học những thông tin cập nhật về các vùng sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nước và tại Tây Nguyên. 

44.  
Bảo vệ thực vật 

nâng cao 

Trong quá trình canh tác, cây trồng luôn bị nhiều loài dịch hại tấn 

công, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất 

lượng cây trồng. Học phần này sẽ cung cấp cho người học những kiến 

thức nâng cao về 3 nhóm dịch hại chính trên đồng ruộng, gồm: sâu hại, 

bệnh hại và cỏ dại. Học viên sẽ được trang bị các kiến thức về cơ sở lý 

luận của sự gây hại cũng như tính kháng dịch hại của cây trồng, vai trò 

của bảo vệ thực vật trong nông nghiệp. Học viên cũng sẽ được trang bị 

thêm kiến thức về các chiến lược mới trong công tác bảo vệ thực vật 

hiện nay. Ngoài ra, học viên sẽ được trang bị các kỹ năng nhận dạng, 

chẩn đoán các triệu chứng và tác nhân gây hại chính trên một số loại 

cây trồng chủ lực tại Tây Nguyên và đề xuất các biện pháp quản lý các 

dịch hại một cách có hiệu quả. 

 2  Học kỳ II 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

45.  

Cây Hồ tiêu Cung cấp kiến thức về các đặc điểm sinh học của cây tiêu trên địa 

bàn Tây Nguyên. Các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất 

và bền vững. Hiện trạng và xu hướng phát triển. Cơ sở sinh lí hình thành 

năng suất và phẩm. Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây tiêu. 

Mối quan hệ cây tiêu và môi trường. 

Học phần chuyên ngành được bố trí học sau khi đã học các học phần 

cơ bản và cơ sở chuyên ngành. Học phần cây tiêu gồm 5 chương: 

- Chương 1: Đại cương: cung cấp cho người học các thông tin cập 

nhật về sản xuất và tiêu thụ tiêu trong nước và trên thế giới. 

- Chương 2: Đặc điểm sinh học cây tiêu: cung cấp cho người học các 

kiến thức chuyên sâu về đặc điểm sinh học của cây tiêu làm cơ sở để 

xác định các biện pháp kỹ thuật tác động. 
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- Chương 3: Cây trụ tiêu: cung cấp cho người học các kiến thức 

chuyên sâu về cây trụ tiêu và kỹ thuật tạo cây trụ tiêu. 

- Chương 4: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tiêu: cung cấp 

cho người học các thông tin cập nhật về các tiến bộ kỹ thuật trong sản 

xuất tiêu; các công nghệ tiên tiến được áp dụng trong sản xuất tiêu hiện 

tại và tương lai. 

- Chương 5: Nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất tiêu: cung cấp cho 

người học những hiểu biết về sản xuất tiêu an toàn và bền vững. 

46.  Cây chè 

 Cung cấp kiến thức về các đặc điểm sinh học của cây chè trên địa 

bàn Tây Nguyên. Các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất 

và bền vững. Hiện trạng và xu hướng phát triển. Cơ sở sinh lí hình thành 

năng suất và phẩm. Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây chè. 

Mối quan hệ cây chè và môi trường. 

Học phần chuyên ngành được bố trí học sau khi đã học các học phần 

cơ bản và cơ sở chuyên ngành. Học phần cây chè gồm 4 chương: 

- Chương 1: Nâng cao chất lượng chè nguyên liệu: cung cấp cho 

người học các kiến thức về cây chè, vai trò của chè nguyên liệu với chất 

lượng chè thành phẩm: Công nghệ chế biến chè và phân loại chè thương 

phẩm; Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng chè nguyên liệu; Các giải pháp 

nâng cao năng suất, chất lượng chè nguyên liệu. 

- Chương 2: Giống chè: cung cấp cho người học các kiến thức 

chuyên sâu về giống chè và kỹ thuật nhân giống. 

- Chương 3: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chè: cung cấp 

cho người học các thông tin cập nhật về các tiến bộ kỹ thuật trong sản 

xuất chè; các công nghệ tiên tiến được áp dụng trong sản xuất chè hiện 

tại và tương lai. 

- Chương 4: Nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất chè: cung cấp cho 

người học những hiểu biết về sản xuất chè an toàn và bền vững. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 



320 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

47.  Cây rau 

Rau là nguồn thực phẩm quan trọng, cung cấp các dinh dưỡng thiết 

yếu cho con người. Rau tươi và các sản phẩm rau chế biến là nguồn 

hàng xuất khẩu có giá trị, mang lại nguồn thu ngoại tệ rất lớn cho quốc 

gia. Ở Việt Nam, nhu cầu về rau xanh trên thị trường tiêu dùng nội địa 

và xuất khẩu ngày càng tăng cả về lượng lẫn về chất. Hiểu biết về cây 

rau và công nghệ sản xuất rau sẽ giúp cho người học áp dụng vào thực 

tiễn sản xuất nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị 

sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu. Học phần này cung cấp cho người học các kiến 

thức và kỹ năng về: thực trạng và xu thế phát triển của ngành sản xuất 

rau nước ta; sản xuất rau an toàn và thực hành nông nghiệp tốt (GAP); 

các yếu tố tác động đến sinh trưởng, phát triển của cây rau và biện pháp 

kiểm soát; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau; công nghệ vườn 

ươm; sâu bệnh hại rau và biện pháp kiểm soát; kiểm soát tổn thất sau 

thu hoạch sản phẩm rau. 
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48.  
Hệ thống nông 

nghiệp 

Là học phần nghiên cứu về các kiến thức xây dựng hệ thống nông 

nghiệp trên cơ sở phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và 

bền vững. Học phần sẽ giới thiệu trình bày các tiến bộ trong nghiên cứu 

về hệ thống nông nghiệp, phát triển và áp dụng hệ thống nông nghiệp 

trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững 

và áp dụng công nghệ cao. Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu để 

học viên hình thành phương pháp tư duy mới, tư duy hệ thống thay cho 

tư duy riêng lẻ. Từ đó xây dựng quan điểm phát triển nông nghiệp theo 

hướng tôn trọng quy luật phát triển, nông nghiệp bền vững ứng dụng 

kỹ thuật công nghệ cao. Trang bị cho học viên phương pháp nghiên cứu 

phát triển nông nghiệp mới đó là phương pháp tiếp cận đa chiều, tiếp 

cận từ dưới lên thay cho cách tiếp cận từ trên xuống nhằm nâng cao 

năng lực nghiên cứu, chỉ đạo sản xuất, trang bị cho học viên về kiến 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 



321 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

thức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo hướng bền vững và áp dụng 

công nghệ cao. 

49.  

Sản xuất nông 

nghiệp có chứng 

nhận 

Học phần chuyên ngành được bố trí học sau khi đã học các học phần 

cơ bản và cơ sở chuyên ngành. Học phần Sản xuất nông nghiệp có 

chứng nhận gồm 3 chương: 

- Chương 1: Mở đầu: cung cấp cho người học các kiến thức về an 

toàn thực phẩm và sản xuất nông sản thực phẩm an toàn 

- Chương 2: Các chương trình chứng nhận đối với nông sản hàng 

hóa: cung cấp cho người học những hiểu biết về các quy định kỹ thuật 

và kiểm soát nông sản hàng hóa khi tham gia thị trường xuất - nhập 

khẩu; Các loại hình chứng nhận nông sản tự nguyện như chứng nhận 

về môi trường, về xã hội, an toàn thực phẩm... 

- Chương 3: Các chương trình chứng nhận nông nghiệp có ưu thế 

hiện nay: cung cấp cho người học những hiểu biết chuyên sâu về các 

chương trình chứng nhận phổ biến hiện nay như: Nông nghiệp hữu cơ, 

Rainforest Alliance (RFA), GlobalGAP, VietGAP… 
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50.  

Công nghệ sinh 

học trong nông 

nghiệp 

Công nghệ sinh học (CNSH) trong Nông nghiệp là học phần giới 

thiệu cho học viên cao học Khoa học cây trồng các công nghệ liên quan 

đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại; Các Kỹ 

thuật gen trong chọn tạo, cải tiến giống cây trồng; Các kỹ thuật nhân 

giống cây trồng in vitro, nuôi cấy sinh khối tế bào; Các ứng dụng công 

nghệ sinh học trong kiểm soát sinh học sâu bệnh, phân bón sinh học và 

phân bón nano. 
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phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

51.  
Mối quan hệ đất 

và cây trồng 

Mô tả mối quan hệ đất - phân bón và cây trồng, vai trò của các yếu 

tố dinh dưỡng đối với cây trồng, khả năng đồng hóa dinh dưỡng của 

cây trồng, khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất; các loại phân bón 

cho cây trồng và các định luật sử dụng phân bón giữa dinh dưỡng đất 

và cây trồng, làm cơ sở để tính toán hiệu quả sử dụng đất, bố trí cây 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

trồng hợp lý, phục vụ công tác quy hoạch sử dụng, cải tạo, sử dụng hợp 

lý nguồn tài nguyên đất hiện có của Việt Nam. Vì vậy, môn học này 

gắn liền với môi trường hoạt động là đất và tác động bổ sung dinh dưỡng 

để đáp ứng yêu cầu của cây trồng là nông hóa để có môi trường thuận 

lợi cho cây trồng, tạo ra nông sản có chất lượng cao góp phần phát triển 

sản xuất bền vững. 

52.  
Chuỗi giá trị 

nông sản 

Giới thiệu về ý nghĩa và phương pháp tiếp cận chuỗi; Phương pháp 

luận về tiếp cận chuỗi giá trị; Phân tích các hệ thống chuỗi giá trị; 

Phương pháp lựa chọn chuỗi giá trị; Chuỗi giá trị liên quan đến người 

nghèo; Chuỗi giá trị liên quan đến giới; Xây dựng và mô tả bản đồ chuỗi 

giá tị sản phẩm; Phân tích kinh tế chuỗi; Phân tích hậu cần chuỗi; Phân 

tích rủi ro trong chuỗi cung ứng sản phẩm; Phân tích các chính sách liên 

quan đến chuỗi giá trị; Xây dựng các chiến lược nâng cấp và hỗ trợ 

chuỗi giá trị; Hỗ trợ thành lập các liên kết kinh doanh; Các công cụ nối 

kết thị trường. 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

53.  
Quản lý dịch hại 

tổng hợp 

Quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pest Management = IPM) là 

một học phần tự chọn thuộc chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ chuyên 

ngành Khoa học Cây trồng. Học phần này sẽ trang bị cho học viên 

những khái niệm cơ bản vận dụng trong IPM, sinh thái học và ứng dụng 

trong quản lý tổng hượp dịch hại; các nguyên lý, nội dung chính và các 

thành phần cơ bản của IPM; các biện pháp phòng trừ dịch hại và sự vận 

dụng theo quan điểm IPM. Sau khi học xong học phần này, người học 

có thể vận dụng được các khái niệm, nguyên tắc IPM, hệ sinh thái nông 

nghiệp và các biện pháp quản lý dịch hại để đề xuất được mô hình IPM 

cho một loại cây trồng trong điều kiện hệ sinh thái nông nghiệp cụ thể 

theo hướng hướng an toàn, bền vững và có hiệu qủa kinh tế. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

54.  Khoa học cỏ dại 
Khoa học cỏ dại là một học phần tự chọn thuộc chương trình đào tạo 

bậc Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Cây trồng. Học phần này sẽ trang 
2 

 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

bị cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về cỏ dại, vai trò 

của cỏ dại trong hệ sinh thái, mối tương tác cỏ dại-cây trồng-môi trường 

và các biện pháp quản lý cỏ dại nhằm hạn chế các tác hại của cỏ dại, 

đồng thời phát huy những lợi ích có thể có của cỏ dại trong hệ sinh thái 

nông nghiệp. Trên cơ sở những hiểu biết về cỏ dại, kỹ thuật canh tác 

các loại cây trồng và điều kiện sinh thái, người học có thể xây dựng 

được biện pháp tổng hợp để quản lý cỏ dại một cách hiệu quả theo 

hướng canh tác nông nghiệp an toàn và bền vững. 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

55.  
Cây công nghiệp 

khác 

Nội dung của học phần nhằm trang bị cho học viên kiến thức chuyên 

sâu về đặc điểm sinh lý, sinh trưởng, phát triển, dinh dưỡng, quan điểm 

chọn giống, mô hình canh tác, chế biến của một số loại cây công nghiệp 

dài ngày ở vùng Tây Nguyên như Ca cao, macca...từ đó học viên có thể 

áp dụng vào thực tế để cải thiện năng suất và chất lượng những loại cây 

trồng này theo hướng bền vững. Đồng thời bổ sung và cập nhật những 

giải pháp tiến bộ, hiệu quả, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, 

tăng năng suất và thu nhập cho người sản xuất kết hợp với cải thiện đa 

dạng sinh học trong vùng trồng cây công nghiệp. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

56.  
Công nghệ sau 

thu hoạch 

Cập nhật những kiến thức mới về nguyên lý ứng dụng trong công 

nghệ sau thu hoạch. Các kỹ thuật mới được ứng dụng trong bảo quản 

và sơ chế nông sản hạt, rau quả sau thu hoạch. Học phần được chia làm 

3 chương: 

Chương 1. Cơ sở kỹ thuận của Công nghệ sau thu hoạch sẽ giới thiệu 

tầm quan trọng của công nghệ sau thu hoạch đối với nông sau sau thu 

thu hoạch, những tổng thất và nguyên nhân gây hư hỏng sau thu hoạch 

Chương 2. Phương pháp hạn chế những biến đổi sau thu hoạch sẽ 

trình bày những phương pháp sử dụng nhiệt độ thấp, phương pháp sử 

dụng khí quyển hiệu chỉnh, sử dụng bao bì thông minh… 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Chương 3. Sẽ cung cấp một số phương pháp bảo quản một số loại 

nông sản dạng hạt và rau quả tươi. 

57.  

Công nghệ nhà 

kính trong nông 

nghiệp 

Nội dung của học phần gồm những kiến thức: Lịch sử hình thành, 

phát triển và xu hướng xây dựng nhà kính nhằm ứng dụng trong nông 

nghiệp; Thiết kế mô hình, lắp đặt và xây dựng nhà kính; Công nghệ 

quản lý và điều khiển trong nhà kính; Các mô hình sử dụng nhà kính để 

ứng dụng trong canh tác cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ 

cao.  

Công nghệ nhà kính là mô hình thực hành quan trọng và phổ biến để 

triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất rau củ quả 

bởi môi trường tiểu khí hậu được điều chỉnh phù hợp với sự sinh trưởng 

và phát triển của từng loại cây trồng, môi trường tách biệt được kiểm 

soát cộng với việc sử dụng các biện pháp sinh học tổng hợp nên hạn 

chế tối đa và dần loại bỏ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc 

diệt nấm bệnh. Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông 

tin về kỹ thuật điện toán đám mây và truyền tải thông tin không dây đã 

được áp dụng trong nhà kính và cả trang trại rộng lớn, xây dựng nên 

một nền nông nghiệp thông minh với nhiều ưu việt so với sản xuất nông 

nghiệp truyền thống. Do đó CNNKTNN là một học phần không thể 

thiếu trong đào tạo học viên cao học ngành Khoa học cây trồng, nhằm 

trang bị cho học viên cơ sở lý thuyết, các mô hình, phương pháp vận 

hành và những ứng dụng của nhà kính trong canh tác nông nghiệp. Học 

phần này có mối liên hệ chặt chẽ với các học phần Sinh lý cây trồng 

trong điều kiện bất lợi trong chương trình đào tạo cao học Khoa học cây 

trồng. 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

58.  

Vi sinh vật ứng 

dụng trong nông 

nghiệp 

Trong tự nhiên, thành phần vi sinh vật rất đa dạng. Rất nhiều nhiều 

vi sinh vật có những tương tác có lợi với cây trồng giúp tăng sức khỏe 

và khả năng sinh trưởng của cây trồng. Những vi sinh vật có lợi này 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

giúp làm gia tăng độ phì nhiêu của đất thông qua khả năng hòa tan các 

khoáng chất khó tan, cố định đạm sinh học, cải tạo đất sinh học của 

chúng. Ngoài ra, chúng còn giúp cây trồng tăng khả năng kháng các 

điều kiện vô sinh (hạn, mặn…) và hữu sinh (vi sinh vật gây bệnh, sâu 

hại…). Học phần này sẽ giới thiệu những tác dụng có lợi của vi sinh vật 

đối với cây trồng và cơ chế hoạt động của chúng. Những nghiên cứu 

khoa học ứng dụng nhằm cải thiện độ phì đất, tăng khả năng kháng các 

điều kiện bất lợi và tăng sức khỏe của cây trồng, giúp tăng năng suất và 

chất lượng của cây trồng sẽ được thảo luận trong học phần này. 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

59.  
Quản lý đề tài và 

dự án NCKH 

Là môn học nghiên cứu về các kiến thức trong quản lý đề tài, dự án 

trong nghiên cứu  khoa học. Môn học sẽ trình bày các khái niệm, vai 

trò của công tác quản lý và phương pháp xây dựng được đề cương và 

cách thức triển khai thực hiện đối với đề tài, dự án nghiên cứu khoa học 

và công nghệ. 

Cung cấp cho học viên các kỹ năng trong quản lý đề tài, dự án và 

biết xây dựng đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học đối với đề tài, dự 

án đồng thời còn nắm rõ các phương pháp trong quản lý đề tài, dự án 

từ đầu vào đến đầu ra của một nhiệm vụ  nghiên cứu khoa học. Ngpoài 

ra còn trang bị cho học viên kinh nghiệm trong nhận xét đánh giá thuyết 

minh đề cương và kết quả các công trình nghiên cứu khi kết thúc. 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

60.  
Thực tập giáo 

trình  tổng hợp 

Học phần giúp cho học viên hệ thống các kiến thức về ngành Khoa 

học cây trồng đã học qua thực tế sản xuất ở các vùng sinh thái khác 

nhau ở Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, đặc biệt là các mô hình sản 

xuất hiện đại ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, Ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

61.  

GIS trong quản 

lý và canh tác 

nông trại 

GIS trong quản lý và canh tác nông trại là một học phần giúp học 

viên có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại phục vụ hoạt 

động sản xuất nông nghiệp nói chung và công tác chuyên môn của mình 

1 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

nói riêng. Môn học cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin địa lý 

(GIS), công nghệ viễn thám (RS), mô hình hóa và kỹ năng sử dụng các 

công cụ trên trong quản lý và canh tác nông trại thông qua việc thành 

lập các bản đồ chuyên đề như bản đồ thủy hệ, bản đồ thủy lợi, bản đồ 

cơ cấu các loại cây trồng; tính toán khả năng sinh trưởng, khoanh vùng 

dịch bệnh và dự báo năng suất cây trồng; tính toán nhu cầu sử dụng 

nước của các loại cây trồng... Đây là cơ sở cho các học viên có thể triển 

khai các nghiên cứu chuyên sâu như thực hiện các biện pháp khi cây 

trồng có dấu hiệu sinh bệnh; xác định, dự báo năng xuất, sản lượng của 

cây trồng; hay dự báo được nhu cầu sử dụng nước của cây trồng trong 

điều kiện biến đổi khí hậu… 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

62.  

Nông nghiệp 

hữu cơ 

Nông nghiệp hữu ngày càng được ứng dụng nhiều trong sản xuất 

nông nghiệp hiện nay đặc biệt là các sản phẩm sử dụng cho tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu các mặt hàng nông sản đi các nước Châu Âu 

và các thị trường khó tính khác. Học phần nông nghiệp hữu cơ này giúp 

học viên có quan điểm, cách tiếp cận chuyên sâu về nông nghiệp hữu 

cơ, đất trong nông nghiệp hữu cơ, phân bón trong nông nghiệp hữu cơ 

và kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp hữu cơ nhằm thúc đẩy sản xuất 

và phát triển nông nghiệp bền vững theo xu thế chung hiện nay. Học 

phần sẽ trình bày các tiến bộ trong nghiên cứu về đất, phân bón, kỹ 

thuật canh tác hữu cơ trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn 

theo hướng bền vững và công nghệ cao. 

2 
 Học kỳ 

III 

Điểm kiểm tra giữa học 

phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

4.2.2. Lâm học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Kiến thức chung 

1.   Triết học 
Chương trình môn Triết học có 8 chương, trong đó gồm: (chương 1: 

Khái luận về triết học) nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử 
 3  Học kỳ I - Điểm bộ phận: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

triết học; 3 chương bao quát các nội dung cơ bản thuộc về thế giới quan 

và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn (chương 2: Bản 

thể luận; chương 3: Phép biện chứng; chương 4: Nhận thức luận); 4 

chương bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con người 

(chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; chương 6: Triết học 

chính trị; chương 7: Ý thức xã hội; chương 8: Triết học về con người). 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

2.  Tiếng Anh 

Tiếng Anh là một trong những học phần bắt buộc nhằm giúp học 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, 

và lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho học 

viên cao học của trường đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh 

là kỹ năng nghe (bao gồm việc nghe và có thể hiểu được các bài nói 

trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc 

trong cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp;), kỹ năng nói 

(bao gồm việc có thể giao tiếp độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và 

cấu trúc mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ 

trôi chảy, chính xác; ), kỹ năng đọc (bao gồm việc có thể hiểu các bài 

báo và các báo cáo liên quan đến các vấn đề thời sự), kỹ năng viết (bao 

gồm việc có thể viết bài chi tiết, rõ ràng về nhiều chủ đề quan tâm khác 

nhau) 

Ngoài ra, học phần tiếng Anh còn giúp học viên tích lũy từ vựng, cấu 

trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con 

người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

6  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức cơ sở 

3.  
Tiếng Anh trong 

lâm nghiệp 

The subject is compiled on the basis that students have learned the 

basic English program and obtained some knowledge of English 

grammar. A course of English for graduate forestry students is designed 

including 5 modules. Each module consists of different topics such as 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

techniques, statistics applications, plantation silviculture, forest health, 

and bio-ecological forest. Learning English in Forestry helps forestry 

students to understand useful terms and common expressions in their 

daily professional duties or situation-based classroom activities. When 

students finish this unit, they can acquire practical skills in reading, 

writing, and translating basic English for the forestry area. Therefore, 

this unit enables learners to get familiar with the tech-sci English style, 

practice reading comprehension skills of scientific documents, provide 

students with specialized vocabulary and terminology, and practice 

writing and translating some substaintially common grammatical 

structures. 

English for Forestry is a fundamental course targeting to the learner’s 

ability to use useful terms and common expressions in their daily 

professional duties or situation- based classroom activities. At the end 

of the course,  students can acquirenecessary professional terminologies 

that can be useful in their both daily profession and researches. Hence, 

the course of English in Forestryis designed for 

4.  

Di truyền và 

giống trong lâm 

nghiệp 

Di truyền và giống trong lâm nghiệp là môn học cơ sở cung cấp 

những kiến thức về các quy luật di truyền, biến dị ở thực vật là cơ sở 

cho môn học di truyền chọn giống. Các quá trình di truyền trong quần 

thể. Đặc điểm cấu trúc di truyền của các quần thể thực vật với các 

phương thức sinh sản khác nhau. Nghiên cứu cở sở di truyền và các 

phương pháp chọn, gây giống, nhân giống cây rừng. Tầm quan trọng 

của công tác giống trong trồng rừng, đặc biệt là trồng rừng thâm canh 

hiện nay. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

5.  
Sinh thái môi 

trường 

Học phần Sinh thái học nông nghiệp là một học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo tiến sĩ Chuyên ngành lâm sinh, cung cấp những 

kiến thức nâng cao và chuyên sâu về sinh thái học nông nghiệp. Các nội 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

dung cơ bản tập trung vào 6 vấn đề chính, bao gồm các chuyên đề 

chuyên sâu như những kiến thức cơ bản về sinh thái học, quần thể, quần 

xã, hệ sinh thái và sinh thái học trong nông nghiệp. Học phần gắn liền 

với phần thảo luận tổng hợp nhằm vận dụng kiến thức sinh thái học 

nông nghiệp nhằm hướng đến một nền nông nghiệp có tính bền vững. 

6.  

Công nghệ sinh 

học trong lâm 

nghiệp 

Công nghệ sinh học (CNSH) trong Lâm nghiệp giới thiệu cho học 

viên các công nghệ liên quan đến sản xuất Lâm nghiệp hiện đại; Kỹ 

thuật gen trong tạo giống cây rừng chuyển gen; Sử dụng chỉ thị phân tử 

Biomaker ứng dụng trong chọn tạo giống cây lâm nghiệp như RFLP, 

PCR, RAPD, SSR… Các kỹ thuật nhân giống cây lâm nghiệp in vitro, 

nuôi cấy sinh khối tế bào; Các ứng dụng công nghệ sinh học trong kiểm 

soát sinh học sâu bệnh cho cây lâm nghiệp. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

7.  

Phương pháp 

viết luận văn và 

bài báo khoa 

học 

Học phần phương pháp viết luận văn và bài báo khoa học là học phần 

cơ bản trang bị cho sinh viên phương pháp luận, tư duy và cách thức 

viết luận văn cao học và bài báo khoa học. Học phần giúp sinh viên 

định hình các ý tưởng nghiên cứu, hiểu về cách tiếp cận vấn đề nghiên 

cứu, cấu trúc và cách thức tổ chức thực hiện luận văn cao học, bài báo 

khoa học. Đặc biệt giúp học viên cao học tiếp cận với vấn đề đạo đức 

trong nghiên cứu khoa học và xuất bản các công trình nghiên cứu khoa 

học. 

 2  Học kỳ I 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

8.  

GIS và Viễn 

thám trong lâm 

nghiệp 

Môn học cung cấp các kỹ thuật và phương pháp cơ bản để biểu diễn 

và phân tích không gian của đất đai và lãnh thổ (theo nghĩa rộng nhất), 

với mục tiêu cuối cùng là giải quyết vấn đề và quy hoạch đất đai. Viễn 

thám là khoa học liên quan đến việc phát hiện, xác định, phân loại và 

phân tích về lớp phủ mặt đất, việc sử dụng đất/rừng và các hiện tượng 

xảy ra ở bề mặt Trái đất thông qua các bộ cảm được lắp đặt trong các 

nền tảng không gian. Trong khi đó, GIS là hệ thống thông tin địa lý theo 

định hướng khoa học và công nghệ quản lý, truy vấn, cập nhật, phân 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

tích và mô hình hóa thông tin không gian được tạo ra thông qua các 

phương pháp khảo sát và / hoặc viễn thám, trong một mô hình tích hợp. 

GIS và viễn thám dựa trên sự quản lý của phần cứng và phần mềm cụ 

thể. Việc sử dụng các công nghệ này rất được quan tâm và ứng dụng 

trong các vấn đề khác của chuyên ngành như đa dạng sinh học, nông 

lâm kết hợp, quản lý rừng bền vững… đặc biệt là những vấn đề liên 

quan đến khai thác sử dụng đất và lớp phủ thực vật, quản lý hệ thống 

tài nguyên rừng, quy hoạch lãnh thổ và môi trường, cháy rừng, trồng 

rừng, phân tích sự thay đổi của mặt đất bao gồm, phân tích cảnh quan, 

đánh giá tác động môi trường hoặc phân tích thủy văn đầu nguồn... Tóm 

lại, các mô tả cơ bản của khóa học là: Hệ thống thông tin địa lý GIS: 

Các cấu trúc GISdata (Vector và Raster); Phân tích không gian thông 

tin bề mặt/rừng; Viễn thám: Các nguyên tắc vật lý của viễn thám; Kỹ 

thuật thu thập dữ liệu viễn thám;  Xử lý hình ảnh kỹ thuật số. 

9.  

Tin học thống 

kê trong lâm 

nghiệp 

Học phần Tin học thống kê trong lâm nghiệp trang bị kiến thức cho 

học viên nghành lâm nghiệp sử dụng tiến bộ tin học để xử lý các vấn 

đề thống kê trong nghiên cứu, thử nghiệm, khảo sát đánh giá trong lĩnh 

vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng và môi 

trường rừng. Nội dung của học phần không đi sâu vào lý thuyết toán 

xác xuất thống kê mà tập trung vào giải quyết các vấn đề thống kê trong 

thực tế nghiên cứu, thử nghiệm; trên cơ sở ứng dụng một cách tổng hợp 

các chương trình thống kê như: phần mềm mã nguồn mở, SPSS và phần 

mềm đơn giản, phổ biến như Excel. 

Nội dung học phần gồm các nội dung chính sau: tổng quan về ứng 

dụng tin học thống kê trong lâm nghiệp; khoa học rút mẫu thống kê và 

thiết kế các thử nghiệm; tin học ứng dụng trong mô hình hóa rừng; tin 

học thống kê chuyên đề. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

10.  

Sinh thái thực 

vật rừng nhiệt 

đới 

- Khái niệm sinh thái thực vật rừng nhiệt đới; 

- Các nhân tố sinh thái; 

- Lập bản đồ phân bố sinh thái thực vật rừng; 

- Mô hình đa biến xác định tổ hợp các nhân tố sinh thái ảnh hưởng 

đến phân bố thực vật rừng nhiệt đới. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

11.  
Sinh thái rừng 

nhiệt đới 

Môn học Sinh thái rừng nhiệt đới là một môn học bắt buộc trong 

chương trình đào tạo thạc sĩ Chuyên ngành lâm học, cung cấp những 

kiến thức cơ bản và nâng cao về sinh thái rừng nhiệt đới. Các nội dung 

cơ bản tập trung vào 4 vấn đề chính, bao gồm các chuyên đề chuyên 

sâu như nhưng kiến thức cơ bản về sinh thái rừng nhiệt đới, phân loại 

hệ sinh thái rừng, động thái hệ sinh thái rừng và ý nghĩa nghiên cứu hệ 

sinh thái rừng nhiệt đới. Môn học đi kèm với phần thảo luận tổng hợp 

nhằm vận dụng kiến thức sinh thái rừng vào định hướng nghiên cứu về 

phục hồi và quản lý rừng. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

Kiến thức chuyên ngành 

12.  
Quản lý sử dụng 

đất lâm nghiệp 

Giới thiệu một số chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên rừng; 

quy hoạch sử dụng đất; giao đất rừng cho hộ gia đình; phương pháp 

đánh giá đất lâm nghiệp; phương thức quản lý rừng tự nhiên và sử dụng 

đất lâm nghiệp tổng hợp.    

Chương 1. Phân tích một số chính sách liên quan đến quản lý tài 

nguyên rừng,  

Chương 2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp,  

Chương 3. Phương pháp đánh giá đất lâm nghiệp,  

Chương 4. Phương thức quản lý rừng tự nhiên và sử dụng đất lâm 

nghiệp tổng hợp, các hình thức tổ chức trong quản lý và sử dụng đất 

lâm nghiệp ở Tây Nguyên. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

13.  

Quản lý sinh vật 

ngoại lai xâm 

lấn 

- Kiến thức về sinh vật ngoại lai và ngoại lai xâm lấn cần được trang 

bị cho cán bộ ngành lâm nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý rừng 

bền vững. Môn học giới thiệu cho sinh viên nắm được khái niệm về 

sinh vật ngoại lai xâm lấn và tác động của chúng đến hệ sinh thái rừng 

ở trong và ngoài nước; 

- Giới thiệu đặc điểm nhận biết, đặc điểm sinh học, sinh thái của một 

số loài ngoại lai xâm hại rừng chính bao gồm các loài ngoại lai là thực 

vật, côn trùng và sinh vật gây bệnh…; 

- Giới thiệu biện pháp quản lý các loài sinh vật ngoại lai xâm hại 

rừng. 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

14.  
Đa dạng sinh 

học 

Học phần này được học vào học kỳ II của chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Lâm học, sau khi học viên đã học xong các học phần sinh thái môi 

trường, sinh thái rừng nhiệt đới, Học phần này nhằm cung cấp những ở 

mức nâng cao những quan điểm về đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng 

sinh học; phương pháp tiếp cận trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn 

gắn vưới quản lý bền vững tài nguyên rừng; hướng ứng dụng thực tế 

của điều tra, giám sát đa dạng sinh học trong quản lý tài nguyên rừng. 

Kiến thức của môn học có liên quan đến các môn chuyên ngành ở Học 

kỳ III và chủ đề của luận văn tốt nghiệp nếu học viên lựa chọn (hướng 

nghiên cứu có liên quan) ở Học kỳ cuối 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

15.  
Nông lâm kết 

hợp 

Nông lâm kết hợp là môn khoa học chuyên nghiên cứu về các hệ 

thống quản lý tài nguyên đặt cơ sở trên đặc tính sinh thái và năng động 

nhờ vào sự phối hợp cây trồng lâu năm vào nông trại hay đồng cỏ để 

làm đa dạng và bền vững sự sản xuất giúp gia tăng các lợi ích về kinh 

tế, xã hội và môi trường của các nông trại. Môn học này trang bị cho 

các học viên có phẩm chất và năng lực thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển, áp dụng, nhân rộng và quản lý các hệ thống sử dụng đất bền vững 

dựa trên nông lâm kết hợp. Vì vậy, môn học nông lâm kết hợp vừa mang 

 2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

tính chất của môn học cơ sở, vừa mang tính chất của môn học chuyên 

môn trong cơ cấu chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học ngành 

nông lâm nghiệp. Môn học này liên quan chặt chẽ về mặt kiến thức với 

nhiều môn học khác như Sinh lý thực vật, Sinh thái rừng, Lâm nghiệp 

xã hội, Khuyến nông lâm, Lâm sinh, Trồng rừng, Luật và chính sách 

lâm nghiệp, Bảo tồn đa dạng sinh học, Đất và vi sinh vật rừng… 

16.  

Quản lý sinh vật 

hại trong lâm 

nghiệp 

Khái quát về những thiệt hại do sâu, bệnh hại đối với thực vật ở trong 

và ngoài nước; 

Giới thiệu đặc điểm nhận biết, đặc điểm sinh học các loài sâu, bệnh 

hại chính cây rừng ở vườn ươm và rừng trồng đối với các loài cây trồng 

rừng chính hiện nay (keo, bạch đàn, thông…); 

Giới thiệu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đối với các loài 

sâu, bệnh hại chính ở vườn ươm và rừng trồng. 

2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

17.  Sản lượng rừng 

Sản lượng rừng là môn học cung cấp cho học viên chuyên ngành lâm 

nghiệp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp xác 

định, dự đoán tăng trưởng và sản lượng cây rừng và lâm phần, đồng 

thời cung cấp các giải pháp nâng cao năng suất và sản lượng rừng. Là 

khoa học ứng dụng, nên môn học sản lương rừng vừa mang tính chất 

của môn học cơ sở, vừa mang tính chất của môn học chuyên môn trong 

cơ cấu đào tạo đại học và sau đại học của nghành lâm nghiệp. Nội dung 

của môn học bao gồm các phần chính sau: Sinh trưởng cây cá thể; Phân 

chia cấp đất; Dự đoán tăng trưởng và sản lượng rừng trồng; Dự đoán 

sản lượng rừng tự nhiên; Thiết kế thí nghiệm, thu thập, phân tích và xử 

lý số liệu cho nghiên cứu tăng trưởng và sản lượng. 

2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

18.  

Phân tích kinh 

tế trong lâm 

nghiệp 

Học phần được chia làm 4 phần lớn để trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về kinh tế tài nguyên nói chung và tài nguyên rừng nói 

riêng. Giúp sinh viên tăng cường năng lực quản lý tài nguyên thiên 

nhiên thông qua phân tích kinh tế và xây dựng các kịch bản quản lý tài 

2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

nguyên rừng dựa vào động cơ kinh tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải 

pháp có liên quan đến kinh tế và thể chế để quản lý tài nguyên rừng 

theo hướng bền vững. Cụ thể:  

Chương 1. Nhập môn kinh tế tài nguyên rừng và mối quan hệ với 

môi trường 

Chương 2. Các công cụ và chính sách kinh tế quản lý tài nguyên 

rừng và môi trường 

Chương 3. Các mô hình kinh tế quản lý và sử dụng hiệu quả tài 

nguyên rừng  

Chương 4. Phân tích Lợi ích-Chi phí trong quản lý và sử dụng tài 

nguyên rừng 

19.  

Quản lý và sử 

dụng lâm sản 

ngoài gỗ 

Học phần nhằm bổ sung kiến thức, kĩ năng về LSNG đã có ở chương 

trình đào tạo đại học ngành lâm học, cập nhật những vấn đề liên quan 

mới nhất đến chính sách sử dụng và quản lí lâm sản ngoài gỗ ở trong 

nước và trên thế giới từ đó, có thể vận dụng trong quá trình điều tra, 

phân loại và đánh giá thực trạng của LSNG tại cộng đồng/ địa phương, 

xây dựng các biện pháp quản lý LSNG có sự tham gia của cộng đồng. 

Học phần có liên quan chặt chẽ với một số học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo, bổ sung vào mục tiêu chung của chương trình đào 

tạo đặc biệt là bổ sung cho người học những kiến thức về hệ sinh thái, 

chức năng sinh thái, phát triển bền vững, nghiên cứu, đánh giá dự án 

phát triển, quản lí bảo tồn tài nguyên, chính sách và hiệu quả kinh tế 

của các dự án phát triển gắn với sinh kế cộng đồng. 

2  Học kỳ II 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

20.  

Quản lý dự án 

phát triển lâm 

nghiệp 

Tổng quan về dự án lâm nghiệp: chu trình quản lý dự án, phát hiện 

dự án. Tiếp cận khung logic lập dự án: Lập dự án hướng mục tiêu, ứng 

dụng phần mềm OpenProject để quản lý dự án. Tổ chức thực hiện, giám 

sát và đánh giá dự án lâm nghiệp. 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

21.  

Phục hồi hệ sinh 

thái rừng nhiệt 

đới 

Giới thiệu cho các học viên cao học hiểu rõ và nhận diện được thế 

nào là suy thoái các hệ sinh thái rừng, thực trạng suy thoái rừng hiện 

nay, các nguyên nhân dẫn tới suy thoái rừng, hệ quả của suy thoái rừng, 

quan điểm và cách tiếp cận trong phục hồi hệ sinh thái rừng, các giải 

pháp kỹ thuật cơ bản trong phục hồi hệ sinh thái rừng; Các chương 

trình, dự án và chính sách phục hồi rừng ở Việt Nam giai đoạn 1986 

đến nay; Những xu hướng và cách tiếp cận mới về phục hồi hệ sinh thái 

rừng nhiệt đới hiện nay. 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

22.  

Quản lý bền 

vững rừng nhiệt 

đới 

Môn học Quản lý rừng bền vững là một môn học tự chọn dành cho 

học viên ngành Lâm học. Môn học giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn 

trong quản lý tài nguyên rừng theo mục tiêu phát triển bền vững. Nội 

dung chính của môn học là từ việc giới thiệu khái quát về quản quản lý 

rừng bền vững, các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận từ đó áp dụng 

trong công tác quản lý bền vững rừng tự nhiên và rừng trồng tiến tới 

mục tiêu cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao giá trị 

và vị thế của tài nguyên rừng trong quá trình hội nhập và phát triển của 

đất nước cũng như giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với 

cuộc sống của con người. 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

23.  
Rừng và sinh kế 

cộng đồng 

Học phần này, nếu được chọn sẽ học vào học kỳ III của chương trình 

đào tạo Thạc sĩ Lâm học, sau khi học viên đã học xong các học phần 

Quản lý dự án phát triển lâm nghiệp, Quản lý và sử dụng lâm sản ngoài 

gỗ. Học phần này nhằm cung cấp cho học viên về mối quan hệ giữa 

rừng và sinh kế các cộng đồng sống gần rừng bao gồm vai trò của rừng 

trong sinh kế cộng đồng, các nguồn sinh kế cơ bản từ rừng. Từ đó phân 

tích sự cân đối giữa sinh kế cộng đồng và bảo tồn tài nguyên rừng; cũng 

như vai trò của rừng đối với giảm nghèo trong bối cảnh lâm nghiệp và 

phát triển sinh kế. Kiến thức của học phần có liên quan đến học phần 

Dịch vụ môi trường rừng, cùng học ở Học kỳ III và chủ đề của luận văn 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

tốt nghiệp nếu học viên lựa chọn (hướng nghiên cứu có liên quan) ở 

Học kỳ cuối 

24.  

Kiến thức sinh 

thái địa phương 

trong LN 

Hệ thống kiến thức sinh thái của các cộng đồng người đồng bào dân 

tộc thiểu số bản địa có ý nghĩa rất lớn đối với việc sử dụng các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nơi cộng đồng đó sinh 

sống. Đặc biệt, do đặc thù của công tác lâm nghiệp, thì vai trò của hệ 

thống kiến thức sinh thái của cư dân vùng cao có ý nghĩa rất lớn trong 

sự nghiệp bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên. 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm, vai trò 

và sự cần thiết của kiến thức sinh thái địa phương (LEK) trong lâm 

nghiệp. Vận dụng các phương pháp thích hợp để nghiên cứu; hệ thống 

hóa và vận dụng lồng ghép với tiến bộ kỹ thuật để thử nghiệm, phát 

triển các giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp thích ứng với nhu cầu và nguồn 

lực của cộng đồng 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

25.  

Dịch vụ sinh 

thái / môi 

trường rừng 

Dịch vụ sinh thái môi trường rừng là môn học gắn liền với thực tiễn 

và có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như sinh thái 

rừng; khí tượng – thủy văn rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học, GIS – viễn 

thám trong quản lý tài nguyên rừng…Đây là học phần kiến thức ngành 

bắt buộc đối với học viên cao học chuyên ngành Lâm học. Nội dung 

chủ yếu của môn học đề cập đến các nội dung kiến thức về các giá trị 

dịch vụ hệ sinh thái, môi trường rừng cung cấp cho người, các phương 

pháp định giá các giạ trị dịch vụ tài nguyên rừng. 

Học phần này cung cấp cho học viên những khái niệm, đặc điểm dịch 

vụ hệ sinh thái/ môi trường rừng; thị trường dịch vụ môi trường rừng; 

phương pháp định giá dịch vụ môi trường rừng; và một số kỹ năng, 

phương pháp đo tính để chi trả dịch vụ môi trường lưu giữ và hấp thu 

CO2 của rừng; phương pháp đo tính để chi trả dịch vụ môi trường rừng 

đầu nguồn. Các vấn đề tồn tại của dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam. 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

26.  Cây xanh đô thị 

Giới thiệu về cây xanh đô thị; vai trò chức năng của cây xanh trong 

các đô thị, điều kiện sinh trưởng của chúng, các loại hình cây xanh đô 

thị, tiêu chuẩn cây trồng đô thị, các giải pháp kỹ thuật ứng dụng cho 

cây xanh đô thị, quản lý và phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Cung 

cấp cho học viên kiến thức cơ bản về cây xanh đô thị, những lợi ích của 

cây xanh và rừng đô thị, các giải pháp kỹ thuật, quản lý và quy hoạch 

các loại hình rừng và cây xanh đô thị, vai trò của chúng trong các đô thị 

hiện nay. Môn học này có mối quan hệ với các môn sinh thái rừng nhiệt 

đới, đa dạng sinh học, quản lý bền vững rừng nhiệt đới và trồng rừng 

nhiệt đới. 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

27.  
Phân tích chính 

sách lâm nghiệp 

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần 

thiết về phân tích chính sách lâm nghiệp. Các nội dung chính bao gồm 

1) Giới thiệu về chính sách lâm nghiệp và các phương pháp tiếp cận 

khác nhau trong phân tích chính sách lâm nghiệp, 2) chính sách và thể 

chế lâm nghiệp, 3) các biện pháp và công cụ phân tích chính sách, 4) 

các bước trong tiến trình phân tích chính sách, 5) cách viết đề cương 

nghiên cứu (phân tích) chính sách, và 6) cách viết một bản tin chính 

sách (policy brief). Nội dung học phần này liên hệ chặt chẽ với các học 

phần chuyên ngành khác như Đa dạng sinh học, Nông lâm kết hợp, 

Quản lý sinh vật hại trong lâm nghiệp, Sản lượng rừng, Quản lý và sử 

dụng lâm sản ngoài gỗ, Phục hồi hệ sinh thái rừng nhiệt đới, Quản lý 

bền vững rừng nhiệt đới hay Dịch vụ môi trường rừng 

2  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 

28.  
Trồng rừng 

nhiệt đới 

Đây là học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn đối với học viên 

cao học chuyên ngành Lâm học. Nội dung chủ yếu của môn học nhằm 

bổ sung những kiến thức thực tiễn mới về vấn đề trồng rừng ở Việt Nam 

trong những năm gần đây. 

Học phần này cung cấp cho học viên những khái niệm về trồng rừng 

thâm canh, kỹ thuật thâm canh rừng trồng; trồng rừng nguyên liệu chu 

1  Học kỳ III 

- Điểm bộ phận: 30% 

- Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

kỳ ngắn; rừng trồng sản xuất chu kỳ dài; trồng rừng bằng cât bản địa. 

Các vấn đề tồn tại của trồng rừng bằng cây bản địa ở Việt Nam. 

  4.3. Đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

4.3.1.. Bảo vệ thực vật 

1  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích 

phân của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể 

hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn; Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức và hệ phương trình 

tuyến tính để sinh viên có thể tính toán thành thục và biết vận dụng 

các kiến thức đã học một cách linh hoạt khi tính toán và xử lí số liệu; 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn và có 

thể mô hình hóa toán học một số bài toán thực tế đơn giản. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

2  Sinh học đại cương 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ bản 

của sự sống; cấu trúc và chức năng của tế bào; mô, các cơ quan và các 

hệ cơ quan trong cơ thể động – thực vật; các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng trong cơ thể sống, trong tế bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử; các qui luật di 

truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần thể; các loại biến 

dị ở sinh vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

3  
Thực hành sinh đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, cách 

thức sử dụng và bảo quản kính hiển vi và các vật dụng khác sử dụng 

trong các bài học; cách lấy mẫu, cách làm tiêu bản đúng, đẹp và quan 

sát nhanh, chính xác; phương pháp giải phẫu, quan sát nội quan của 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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các đối tượng đại diện cho Ngành Động vật có xương sống chính xác, 

an toàn. 

4  Hóa học đại cương 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung 

dịch và các đặc điểm của dung dịch; Trang bị kiến thức hóa học cơ 

bản về hóa học hữu cơ: liên kết cộng hóa trị, các loại đồng phân hữu 

cơ, các hiệu ứng tồn tại trong phân tử hữu cơ, cơ chế của các loại phản 

ứng của hợp chất hữu cơ; Cung cấp kiến thức cơ bản về danh pháp, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học và các phương pháp điều chế một 

số hợp chất hữu cơ quan trọng: alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon 

thơm, dẫn xuất halogen, phenol, alcohol, ether, carbonyl, carboxyl và 

amine-amino acid; Rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo, 

cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, khả 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành; Có ý thức về vai trò của Hoá 

học trong đời sống, sản xuất, khoa học của xã hội hiện đại, hình thành 

các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

6  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

7  Kỹ năng mềm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 

Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

8  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

9  Cờ vua 1  
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

10  Triết học Mác - Lênin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 

biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

11  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

12  Hóa sinh thực vật 

Môn học Hóa sinh thực vật nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất của các chất hóa học cấu tạo nên 

cơ thể thực vật và các chu trình chuyển hóa của các chất trong cơ thể 

thực vật. Đồng thời giúp sinh viên có nền tảng vững chắc phục vụ cho 

các môn học chuyên nghành tiếp theo. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13  Thổ nhưỡng 

Trên cơ sở các nội dung trong học phần, sinh viên có thể áp dụng 

tốt nhất những kiến thức đó vào các môn học liên quan và vào thực 

tiễn. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  Di truyền thực vật 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về di truyền thực vật, có khả năng vận dụng những kiến thức 

đã học để giải thích và đề xuất những vấn đề cụ thể liên quan đến di 

truyền học thực vật. Ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng phục 

vụ cho lợi ích con người. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

15  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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16  Bóng chuyền cơ bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

17  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

18  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

19  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

20  Cờ vua 2  
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

21  

Đường lối quốc phòng 

và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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22  
Công tác quốc phòng 

và an ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

23  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

24  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

25  
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 
2 Học kỳ 3 Điểm bộ phận: 30% 
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và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây 

dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống 

sau khi ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

26  Nông hoá  

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các loại phân bón sử 

dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

Nắm được những kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận và thực tiễn khi 

sử dụng các loại phân bón cho cây trồng. 

Cung cấp cơ sở cho việc xây dựng quy trình bón phân cho cây 

trồng. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

27  Sinh lý thực vật  

Trang bị những kiến thức lý thuyết và cơ sở ứng dụng các kiến thức 

sinh lý thực vật vào thực tiễn nghiên cứu, sản xuất nhằm tạo sản phẩm 

năng suất cao, chất lượng cao, nông sản sạch; là môn học cơ sở cho 

ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28  Tiếng Anh 3 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 



345 

 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

29  Vi sinh vật đất  

Thông qua tìm ra quy luật phát sinh tiến hóa thích nghi với điều 

kiện tự nhiên của vi sinh vật mà tìm kiếm các giải pháp tác động tích 

cực cũng như ngăn chận có hiệu quả các tác động bất lợi của VSV 

nhằm nâng cao độ phì nhiêu và năng suất cây trồng. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

31  Khí tượng nông nghiệp 

Sau khi học xong sinh viên có kiến thức về các yếu tố khí tượng, 

khí hậu thủy văn và tác động của chúng đối với cây trồng cũng như 

các giải pháp sử dụng hợp lý các yếu tố khí tượng trong sản xuất nông 

nghiệp. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

32  Sinh thái nông nghiệp 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về sinh thái học nông 

nghiệp, các nguyên lý, nội dung và nguyên tắc điều khiển sự phát triển 

các hệ sinh thái nông nghiệp. Cơ sở sinh thái học trong nghiên cứu, 

thiết kế, quản lý và đánh giá các hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

33  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

34  Tâm lý học 

Giúp cho sinh viên hiểu được những tri thức khoa học, cơ bản, hiện 

đại về tâm lí học. 

Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ 

sở đó giúp sinh viên hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người 

khác để sống, học tập đạt hiệu quả tốt nhất và ra trường thích ứng với 

nghề nghiệp nhanh nhất. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 



346 

 

Giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng học, nghiên cứu 

tâm lí học và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của 

tâm lí học cũng như các khoa học khác. 

35  Tiếng Việt thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề 

về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người 

học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao 

tiếp một cách có hiệu quả 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

36  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

37  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

38  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

39  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

40  Cờ vua 3  Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

41  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

42  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43  Phương pháp NC KH 
Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 
2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

44  
Phương pháp thí 

nghiệm đồng ruộng 

Khẳng định vai trò của công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp 

và xác định các phương pháp nghiên cứu trong khoa học nông nghiệp. 

Phân tích và thực hiện được các bước tiến hành một thí nghiệm 

hoàn chỉnh trong khoa học nông nghiệp 

Ứng dụng và giải bài tập được các thuật toán xác suất, thống kê để 

xử lý các kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

45  Tin học ứng dụng 

Sử dụng một số hàm thông dụng, giải được một số dạng bài toán 

thống kê bằng Excel. 

Biết sử dụng phần mềm chuyên xử lý thống kê IRRISTAT 4.0.  

Biết quản lý, lưu trữ dữ liệu bằng các phần mềm tin học. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

46  Khuyến nông lâm 

Trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về công tác và hoạt 

động khuyến nông và sau khi học xong có thế áp dụng vào thực tế 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo yêu 

cầu trong tình hình mới hiện nay. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

47  Cây ngắn ngày Trang bị cho sinh viên kiến thức về khoa học cây trồng. 3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  TTGT cây ngắn ngày 

Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kỹ thuật sản xuất cây 

trồng. 

 

1 Học kỳ 4 

Điểm đánh giá  bài 

thu hoạch 1 bài: 100 

% 

49  Công nghệ sinh học  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Công nghệ sinh học: khái niệm, vị trí, vai trò, các phương pháp và kỹ 

thuật cơ bản, những ứng dụng cụ thể trong nông nghiệp, trong bảo tồn 

nguồn gen và trong bảo vệ môi trường. Sinh viên có kỹ năng thực hiện 

được một vài kỹ thuật trong ngành công nghệ sinh học hiện được ứng 

dụng phổ biến trong thực tiễn cuộc sống. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  Tư tưởng HCM   
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 
2 Học kỳ 5 Điểm bộ phận: 30% 
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nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

51  Khởi nghiệp 

Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 5  

52  Côn trùng đại cương  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm hình thái, cấu 

tạo và hoạt động các bộ máy bên trong cơ thể côn trùng, đặc tính sinh 

vật học côn trùng, những bộ họ côn trùng (có hại và có lợi) liên quan 

đến cây trồng nông nghiệp, các yếu tố sinh thái liên quan đến sự phát 

sinh phát triển của côn trùng là cơ sở để xây dựng hệ thống các biện 

phòng trừ sâu hại hữu hiệu nhất. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  Bệnh cây đại cương 

Hiểu một số khái niệm về bệnh hại cây trồng  

Chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh  

Hiểu được điểm sinh học, sinh thái của tác nhân gây bệnh, qui luật 

phát sinh phát triển bệnh. 

Có kiến thức cơ bản về các tác nhân gây bệnh: Nấm, vi khuẩn, 

Virus, tuyến trùng…  

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Vận dụng được các nguyên lí về phòng trừ bệnh hại trên cây trồng, 

đưa ra các biện pháp phòng trừ bệnh cây. 

54  Khoa học cỏ dại 

Môn học giúp sinh viên có khả năng hiểu biết và nhận diện được 

các loài cỏ dại phổ biến hiện diện trên đồng ruộng, đặc điểm sinh học 

và sinh thái của từng nhóm cỏ và các phương pháp được sử dụng để 

quản lý cỏ dại nhằm xây dựng phương án quản lý cỏ dại phù hợp. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

55  Hệ thống nông nghiệp 

Trang bị các kiến thức khái niệm về hệ thống và nghiên cứu hệ 

thống nông nghiệp. Học xong sinh viên có thể tiến hành thực hiện 

nghiên cứu phát triển nông thôn. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  Cây dài ngày  

Trang bị cho sinh viên ngành bảo vệ thực vật những kiến thức cơ 

bản về các loại cây trồng dài ngày, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

thu hoạch, chế biến cà phê, chè, cao su, cây ăn quả 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  TTGT cây dài ngày 
Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành và những kiến thức thực 

tế sản xuất cây cao su, cà phê, chè, cây ăn quả 
1 Học kỳ 5 

Điểm đánh giá  bài 

thu hoạch 1 bài: 100 

% 

58  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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59  Côn trùng chuyên khoa 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thành phần sâu hại trên 

một số cây trồng chính tại khu vực Tây Nguyên, phạm vi ký chủ, khu 

vực phân bố, đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh vật học, các yếu tố 

sinh thái ảnh hưởng đến quy luật phát sinh phát triển của sâu hại, và 

vận dụng các nguyên lý phòng trừ sâu hại để đưa ra các biện pháp 

phòng trừ hiệu quả. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  Bệnh cây chuyên khoa 

Hiểu biết về bệnh hại trên một số loại cây trồng chủ yếu ở khu vực 

Tây nguyên  

 Xác định nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm sinh học, sinh thái của 

tác nhân gây bệnh, qui luật phát sinh phát triển bệnh. 

Vận dụng được các nguyên lí về phòng trừ bệnh hại trên cây trồng, 

đưa ra các biện pháp phòng trừ hiệu quả. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

61  
KDTV và Dich hại 

nông sản sau TH 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và 

thực tiễn về cơ sở khoa học của KDTV, pháp lệnh, điều lệ về KDTV 

của nước CHXHCN Việt Nam, về các loài dịch hại nông sản sau thu 

hoạch...Đây là cơ sở để sinh viên kịp thời phát hiện, giám định chính 

xác đối tượng KDTV và dịch hại chính trong kho. Từ đó đề xuất biện 

pháp xử lí, tiêu diệt triệt để đối tượng KDTV ngăn chặn sự lây lan của 

chúng và phòng chống dịch hại nông sản sau thu hoạch có hiêu quả. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

62  Dịch tễ học BVTV 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch hại cây trồng nông 

nghiệp, những biến động số lượng quần thể dịch hại và yếu tố sinh 

thái ảnh hưởng, phương pháp điều tra biến động số lượng quần thể 

dịch hại làm cơ sở dự tính dự báo (DTDB), phòng chống dịch hại một 

cách hợp lý vừa bảo vệ được năng suất, phẩm chất cây trồng vừa bảo 

vệ được môi trường. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về dịch hại cây trồng nông 

nghiệp, tình hình gây hại, biến động số lượng của những loài dịch hại 

chủ yếu, mối quan hệ giữa cây trông, dịch hại và yếu tố sinh thái, 

phương pháp điều tra biến động số lượng quần thể dịch hại và DTDB 

tình hình gây hại của chúng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Nắm được quy luật diễn biến số lượng, gây hại của một số loài dịch 

hại chủ yếu trên cây trồng chính và biện pháp tác động nhằm phòng 

chống dịch hại có hiệu quả. 

63  Sử dụng thuốc BVTV 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất độc 

học nông nghiệp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng chống 

các loại dịch hại cây trồng và nông sản trong Nông – Lâm nghiệp đạt 

hiệu quả cao, đồng thời bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  
Rèn nghề bảo vệ thực 

vật 
 2 Học kỳ 6  

65  
Quản lý dịch hại tổng 

hợp 

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và thực tiễn về 

biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp hay phòng trừ tổng hợp (IPM), 

trên cơ sở đó tiến hành xây dựng và thực hiện biện pháp IPM trên một 

loại cây trồng ở một vùng sinh thái nông nghiệp nhất định vừa bảo vệ 

được sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái, 

tăng thu nhập cho người nông dân. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

66  
Luật bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về pháp luật 

đại cương và pháp luật về chuyên ngành. 
1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  Thực tập cơ sở  

Trang bị cho sinh viên kiến thực thực tế liên quan đến ngành nghề 

được đào tạo. 

Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, năng lực tự học, làm việc độc lập 

và làm việc nhóm để xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

thực tiễn sản xuất. 

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp với nhiều thành phần khác nhau trong 

lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ thực vật. 

Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập thông tin, phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ thực vật phát sinh trong thực 

tiễn sản xuất 

4 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Rèn luyện kỹ năng xây dựng đề cương, thu thập, xử lý, phân tích 

và tổng hợp thông tin, kỹ năng viết, trình bày báo cáo và bảo vệ quan 

điểm. 

68  
Bảo vệ thực vật trong 

canh tác hữu cơ 

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về canh tác hữu cơ, 

thực trạng và triển vọng của hệ thống canh tác hữu cơ cũng như các 

quy định, tiêu chuẩn trong canh tác hữu cơ. 

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các 

biện pháp quản lý dịch hại cây trồng nông nghiệp trong hệ thống canh 

tác hữu cơ. 

Phát triển khả năng tự học, tìm kiếm, sàng lọc, tổng hợp, phân tích 

và đánh giá các thông tin thu thập được 

Nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành và khả năng thuyết 

trình. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

69  
Bảo vệ thực vật trong 

nhà có mái che 

Học phần nhằm cung cấp khái niệm, phân loại, cấu tạo, sinh thái 

nhà có mái che trong sản xuất nông nghiệp.  

Học phần nhằm cung cấp kiến thức về hệ thống canh tác trong nhà 

có mái che và các loại cây trồng chủ yếu, đặc điểm phát triển của cây 

trồng trên mỗi hệ thống.  

Học phần nhằm cung cấp kiến thức về dịch hại trong nhà có mái 

che như:  các đối tượng gây hại chủ yếu, đặc điểm sinh học, quy luật 

phát sinh phát triển, biện pháp quản lý. 

Áp dụng một số hệ thống canh tác trong nhà có mái che và biện 

pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại không ảnh hưởng sức khỏe và 

môi trường.  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

70  
Xây dựng và quản lý 

dự án 

Có kiến thức cơ bản về xây dựng dự án và quản lý dự án đầu tư; 

Nắm vững cách thức phân tích và quản lý một dự án đầu tư; 

Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan 

tới quản lý dự án đầu tư. 

Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp trong học tập và công việc, để 

sau này có thể trở thành những nhà quản lý dự án đầu tư thành công. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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71  Marketing nông nghiệp  

Trang bị cho người học kiến thức căn bản trong marketing nông 

nghiệp. 

Khả năng phân tích, giải thích các quyết định marketing của 

doanh nghiệp trong hoạt động nông nghiệp. 

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng thuyết trình trước 

đám đông. 

Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần 

trách nhiệm trong công việc. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  
Chọn giống cây chống 

bệnh 

Trang bị những kiến thức lý thuyết về cơ sở chọn tạo các giống cây 

trồng nhằm tạo được các giống mới đáp ứng được yêu cầu của sản 

xuất. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  
Công nghệ vi sinh vật 

trong nông nghiệp 

Sinh viên hiểu được vai trò của vi sinh vật có lợi đối với sản xuất 

nông nghiệp bền vững 

Sinh viên hiểu được sự tương tác giữa vi sinh vật có lợi và cây 

trồng, các yếu ảnh hưởng đến sự tương tác này.  

Hiểu được cơ chế kích thích sinh trưởng và tăng tính kháng bệnh 

cho cây trồng bằng vi sinh vật có lợi. Hiểu và thực hiện được các công 

đoạn trong quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh cũng như xử lý đất và 

giá thể dùng cho sản xuất nông nghiệp. 

Hiểu và vận dụng được các điều khoản, quy định về sản xuất, sử 

dụng và thương mại hóa các chế phẩm vi sinh. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

74  
Viễn thám và GIS đại 

cương 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về i) bản 

đồ với các phép chiếu, tọa độ, sử dụng bản đồ; ii) kiến thức về VT 

như: định nghĩa, cơ sở VT, xử lý ảnh vệ tinh, phân tích và ứng dụng 

ảnh…; iii) các kiến thức của GIS như khái niệm, các thành phần chính 

của GIS, cấu trúc và mô hình dữ liệu như Vector và Raster trong GIS; 

mối quan hệ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Các mô 

hình quản lý cơ sở dữ liệu GIS như mô hình thứ bậc, mô hình mạng 

lưới, mô hình quan hệ, chức năng của GIS trong xây dựng và quản lý 

cơ sở dữ liệu như thu thập, xử lý, nhập dữ liệu, xuất dữ liệu ra các định 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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dạng theo yêu cầu của người sử dụng, các phương pháp tích hợp giữa 

VT và GIS. 

75  Hoa, cây cảnh 

Nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, 

có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề về 

cây hoa và cây cảnh. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  Nông lâm kết hợp 

Nắm được các vấn đề thách thức cho quản lý sử dụng đất bền vững 

ở nông thôn miền núi; Liệt kê các khái niệm khác nhau theo quá trình 

phát triển của lĩnh vực nông lâm kết hợp, Nắm được vai trò, tiềm năng 

và sự cần thiết của nông lâm kết hợp trong phát triển bền vững, quản 

lý tài nguyên thiên nhiên và trong quản lý sử dụng đất; Phân tích các 

hệ thống NLKH truyền thống và cải tiến; Phân tích các kỹ thuật canh 

tác NLKH; Có kiến thức cơ bản về NLKH trên cơ sở cảnh quan (KN, 

cấu trúc, vai trò, thành phần, mối quan hệ); Phân tích các vấn đề kinh 

tế, xã hội, môi trường, thị trường và tác động của chính sách đến phát 

triển NLKH. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

77  Lâm nghiệp đại cương 

Môn học LNXH nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về lâm nghiệp, là một học phần kiến thức bổ trợ cho sinh viên 

không chuyên. Qua môn học này, sinh viên hiểu rõ hơn về các đặc 

trưng và tính đặc thù của sản xuất Lâm nghiệp. Môn học còn giúp cho 

người học có cơ sở để áp dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù 

hợp với hoàn cảnh cụ thể, công việc và thực hiện linh hoạt các hoạt 

động sản xuất có gắn với Lâm nghiệp sau khi ra trường. Môn học còn 

khuyến khích sự quan tâm và sự tham gia của sinh viên tiếp cận các 

hoạt động Lâm nghiệp ở Việt Nam. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  
Kiểm soát dư lượng 

thuốc BVTV 

Giúp người học hiểu được tác hại của dư lượng thuốc và có thể thực 

hiện được các phương pháp phân tích dư lượng thuốc trên nông sản. 
1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79  Nuôi ong  2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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80  
Độc tố nông sản và 

thực phẩm 

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về độc tố có trong nông 

sản và thực phẩm. 
1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

81  
Bệnh vi khuẩn và virus 

hại cây trồng  

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để có thể 

nhận biết được virus và vi khuẩn gây hại cho cây trồng để từ đó đưa 

ra các biện pháp phòng trừ hợp lý. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

82  
Động vật hại Nông 

nghiệp 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ của một 

số loài chuột, nhện, ốc bươu vàng, ốc sên và sên trần phá hại mùa 

màng và các nông sản phẩm 

1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

83  
Phòng trừ sinh học 

dịch hại cây trồng 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về PTSH dịch hại 

cây trồng, vai trò của PTSH dịch hại cây trồng và cơ sở khoa học của 

biện pháp PTSH dịch hại cây trồng. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tác nhân 

PTSH dịch hại cây trồng có triển vọng, đối tượng phòng trừ của chúng 

và phương pháp phân lập, nhân nuôi, bảo tồn và phát triển chúng. 

Hướng dẫn sinh viên quy trình và thực hiện các thao tác cơ bản 

trong việc thu thập, phân lập, nhân nuôi và đánh giá hiệu quả của các 

tác nhân PTSH 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để tổng hợp, xử lý 

và phân tích số liệu/thông tin, soạn thảo báo cáo và thuyết trình trước 

đám đông. 

Truyền cảm hứng yêu nghề, ý thức trách nhiệm với bản thân, tập 

thể và công việc, nâng cao tinh thần tự giác, tự học và sáng tạo. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

84  
Thực hành nông 

nghiệp tôt (GAP) 

Trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về sản xuất nông 

sản thực phẩm an toàn; Các quy định kỹ thuật và kiểm soát nông sản 

hàng hóa khi tham gia thị trường xuất - nhập khẩu; Các chương trình 

chứng nhận nông sản tự nguyện; những hiểu biết cơ bản về thực hành 

nông nghiệp tốt; Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hành sản 

xuất theo GlobalGAP và VietGAP. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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85  
Quản lí cây trồng tông 

hợp 

Nhằm trang bị cho học viên các khái niệm, chiến lược, nội dung 

của mỗi chương trình ICM và thực tiễn về biện pháp quản lý cây trồng 

tổng hợp (ICM). Nâng cao kĩ thuật chăm sóc cây trồng khỏe, độ phì 

của đất một cách bền vững, chọn loại cây trồng, phương pháp canh 

tác, phương pháp bảo quản và khả năng tính toán cân nhắc thì trường. 

1 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

86  Thuốc thảo mộc  

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để có thể 

nhận biết được các cây có khả năng phòng trừ được sâu bệnh hại cây 

trồng và có khả năng tự gia công được các thuốc phòng trừ sâu bệnh 

từ các cây trồng đó 

1 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

87  
Nhân nuôi côn trùng có 

ích 

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và thực tiễn về 

về côn trùng thiên địch (côn trùng ký sinh và côn trùng bắt mồi); Từ 

những kiến thức đã học sinh viên có thể dễ dàng nhận diện được một 

số loài côn trùng thiên địch có ích. Đồng thời sinh viên có khả năng 

nhân nuôi, phát triển và điều kiển chúng trong phòng trừ sinh học dịch 

hại cây trồng từ đó vừa bảo vệ được sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ 

được môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người nông dân. 

1 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

88  Sinh thái học côn trùng 

Giúp cho người học quan điểm, nhận thức đúng đắn trong việc xây 

dựng các biện pháp kỹ thuật hợp lý để bảo vệ mùa màng đạt hiệu quả 

mong muốn, đồng thời bảo vệ được sự cân bằng sinh thái, hướng tới 

sự phát triển bền vững. 

1 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

89  

Khảo nghiệm và kinh 

doanh thuốc bảo vệ 

thực vật 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phương pháp bố trí thí 

nghiệm trong phòng và ngoài đồng về khảo nghiệm thuốc phòng trừ 

các đối tượng gây hại trên cây trồng như sâu bệnh hại và cỏ dại 

Hướng dẫn phương pháp điều tra thu thập và xử lý số liệu, báo cáo 

kết quả khảo nghiệm về hiệu lực phòng trừ dịch hại của thuốc. Từ đó 

sinh viên có thể xây dựng và thực hiện  kế hoạch khảo nghiệm của 

một loại thuốc bất kì trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng đạt 

hiệu quả và có tính khoa học. 

Cũng cấp kiến thức về các điều kiện để kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật, tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và 

 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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các bước kỹ thuật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó, sinh 

viên có thể xác định được các điều kiện kinh doanh, phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng tới thị trường và xây dựng được kế hoạch bán hàng một 

cách khoa học và hiệu quả. 

Phát triển khả năng tự học, tìm kiếm, sàng lọc, tổng hợp và phân 

tích các nguồn thông tin liên quan. Phát triển khả năng thuyết trình và 

giải quyết các tình huống trong khảo nghiệm và kinh doanh thuốc bảo 

vệ thực vật. 

90  Bệnh phát sinh từ đất 
Môn học này trang bị những kiến thức cơ bản về các bệnh nấm hại 

cây trồng có nguồn gốc trong đất. 
1 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

91  
Bệnh do chế độ dinh 

dưỡng 

Hiểu biết về vai trò các nguyên tố trong sinh trưởng và phát triển 

cây trồng, các biểu hiện khi thiếu dinh duỡng. Các biện pháp hạn chế 

bệnh hại do chế độ dinh dưỡng.  

1 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

92  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

93  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

4.3.2. Khoa học cây trồng 

1  Hóa học đại cương  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 



359 

 

2  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung 

dịch và các đặc điểm của dung dịch; Trang bị kiến thức hóa học cơ 

bản về hóa học hữu cơ: liên kết cộng hóa trị, các loại đồng phân hữu 

cơ, các hiệu ứng tồn tại trong phân tử hữu cơ, cơ chế của các loại phản 

ứng của hợp chất hữu cơ; Cung cấp kiến thức cơ bản về danh pháp, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học và các phương pháp điều chế một 

số hợp chất hữu cơ quan trọng: alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon 

thơm, dẫn xuất halogen, phenol, alcohol, ether, carbonyl, carboxyl và 

amine-amino acid; Rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo, 

cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, khả 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành; Có ý thức về vai trò của Hoá 

học trong đời sống, sản xuất, khoa học của xã hội hiện đại, hình thành 

các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

3  Sinh học đại cương 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ bản 

của sự sống; cấu trúc và chức năng của tế bào; mô, các cơ quan và các 

hệ cơ quan trong cơ thể động – thực vật; các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng trong cơ thể sống, trong tế bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử; các qui luật di 

truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần thể; các loại biến 

dị ở sinh vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4  
Thực hành sinh đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, cách 

thức sử dụng và bảo quản kính hiển vi và các vật dụng khác sử dụng 

trong các bài học; cách lấy mẫu, cách làm tiêu bản đúng, đẹp và quan 

sát nhanh, chính xác; phương pháp giải phẫu, quan sát nội quan của 

các đối tượng đại diện cho Ngành Động vật có xương sống chính xác, 

an toàn. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích 

phân của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể 

hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn; Trang bị cho sinh 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức và hệ phương trình 

tuyến tính để sinh viên có thể tính toán thành thục và biết vận dụng 

các kiến thức đã học một cách linh hoạt khi tính toán và xử lí số liệu; 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn và có 

thể mô hình hóa toán học một số bài toán thực tế đơn giản. 

6  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

8  Cờ vua 1  
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

9  Kỹ năng mềm 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 
2 Học kỳ 1 Điểm bộ phận: 30% 
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Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

10  Triết học Mác - Lênin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 

biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

11  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

12  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13  Hóa phân tích 

Hiểu được lý thuyết về phân tích định tính và phân tích định lượng. 

Hình thành kỹ năng, kỹ xảo thao tác thực hành trong khi phân tích 

mẫu 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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14  Hóa sinh thực vật 

Môn học Hóa sinh thực vật nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất của các chất hóa học cấu tạo nên 

cơ thể thực vật và các chu trình chuyển hóa của các chất trong cơ thể 

thực vật. Đồng thời giúp sinh viên có nền tảng vững chắc phục vụ cho 

các môn học chuyên nghành tiếp theo. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

15  Di truyền thực vật 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về di truyền thực vật, có khả năng vận dụng những kiến thức 

đã học để giải thích và đề xuất những vấn đề cụ thể liên quan đến di 

truyền học thực vật. Ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng phục 

vụ cho lợi ích con người. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  

Đường lối quốc phòng 

và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17  
Công tác quốc phòng – 

An ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

18  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

20  Bóng chuyền cơ bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

21  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 
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22  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

23  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  Cờ vua 2 
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  
Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây 

dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống 

sau khi ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

26  Tiếng Anh 3 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

27  Thực vật học 

Trang bị cho người học kiến thức về đặc điểm, cấu trúc, chức năng 

của tế bào thực vật, các loại mô, các loại cơ quan trong cơ thể thực vật 

bậc cao; các kiểu phân bào và đặc điểm sinh sản của thực vật có hoa. 

Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc trong phân loại thực vật, đặc 

điểm chung của các nhóm thực vật trong sinh giới, xu hướng tiến hóa 

của thực vật trong tự nhiên. 

Rèn luyện cho người học các nguyên tắc làm việc trong phòng thí 

nghiệm; kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất dùng 

trong nghiên cứu hình thái – giải phẫu, phân loại thực vật; các kỹ thuật 

làm tiêu bản hiển vi thực vật và kỹ thuật phân tích các đặc điểm hình 

thái trong phân loại thực vật. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28  Sinh lý thực vật  

Trang bị những kiến thức lý thuyết và cơ sở ứng dụng các kiến thức 

sinh lý thực vật vào thực tiễn nghiên cứu, sản xuất nhằm tạo sản phẩm 

năng suất cao, chất lượng cao, nông sản sạch; là môn học cơ sở cho 

ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

29  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  Tâm lý học 

Giúp cho sinh viên hiểu được những tri thức khoa học, cơ bản, hiện 

đại về tâm lí học. 

Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ 

sở đó giúp sinh viên hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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khác để sống, học tập đạt hiệu quả tốt nhất và ra trường thích ứng với 

nghề nghiệp nhanh nhất. 

Giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng học, nghiên cứu 

tâm lí học và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của 

tâm lí học cũng như các khoa học khác. 

31  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

32  Tiếng Việt thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề 

về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người 

học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao 

tiếp một cách có hiệu quả 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

33  Khí tượng nông nghiệp 

Sau khi học xong sinh viên có kiến thức về các yếu tố khí tượng, 

khí hậu thủy văn và tác động của chúng đối với cây trồng cũng như 

các giải pháp sử dụng hợp lý các yếu tố khí tượng trong sản xuất nông 

nghiệp. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

34  Sinh thái nông nghiệp 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về sinh thái học nông 

nghiệp, các nguyên lý, nội dung và nguyên tắc điều khiển sự phát triển 

các hệ sinh thái nông nghiệp. Cơ sở sinh thái học trong nghiên cứu, 

thiết kế, quản lý và đánh giá các hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

35  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

36  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

37  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

38  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 Điểm bộ phận: 20% 
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Thi kết thúc học 

phần: 80% 

39  Cờ vua 3  Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

40  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

41  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

42  Phương pháp NC KH 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43  Thổ nhưỡng 

Trên cơ sở các nội dung trong học phần, sinh viên có thể áp dụng 

tốt nhất những kiến thức đó vào các môn học liên quan và vào thực 

tiễn. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

44  Giống cây trồng 

Trang bị những kiến thức lý thuyết về cơ sở chọn tạo các giống cây 

trồng nhằm tạo được các giống mới đáp ứng được yêu cầu của sản 

xuất. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

45  Cơ khí nông nghiệp 

Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết Cơ 

khí và bước đầu rèn luyện kỹ năng lái máy kéo và sử dụng một số loại 

máy trong nông nghiệp.  

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

46  Công nghệ sinh học  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Công nghệ sinh học: khái niệm, vị trí, vai trò, các phương pháp và kỹ 

thuật cơ bản, những ứng dụng cụ thể trong nông nghiệp, trong bảo tồn 

nguồn gen và trong bảo vệ môi trường. Sinh viên có kỹ năng thực hiện 

được một vài kỹ thuật trong ngành công nghệ sinh học hiện được ứng 

dụng phổ biến trong thực tiễn cuộc sống. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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47  Khuyến nông  

Trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về công tác và hoạt 

động khuyến nông và sau khi học xong có thế áp dụng vào thực tế 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo yêu 

cầu trong tình hình mới hiện nay. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  Tư tưởng HCM   

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  Khởi nghiệp 

Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  
Phương pháp thí 

nghiệm đồng ruộng 

Khẳng định vai trò của công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp 

và xác định các phương pháp nghiên cứu trong khoa học nông nghiệp. 

Phân tích và thực hiện được các bước tiến hành một thí nghiệm 

hoàn chỉnh trong khoa học nông nghiệp 

Ứng dụng và giải bài tập được các thuật toán xác suất, thống kê để 

xử lý các kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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51  Vi sinh vật đất  

Thông qua tìm ra quy luật phát sinh tiến hóa thích nghi với điều 

kiện tự nhiên của vi sinh vật mà tìm kiếm các giải pháp tác động tích 

cực cũng như ngăn chận có hiệu quả các tác động bất lợi của VSV 

nhằm nâng cao độ phì nhiêu và năng suất cây trồng. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

52  Nông hoá  

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các loại phân bón sử 

dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

Nắm được những kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận và thực tiễn khi 

sử dụng các loại phân bón cho cây trồng. 

Cung cấp cơ sở cho việc xây dựng quy trình bón phân cho cây 

trồng. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  Côn trùng nông nghiệp 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm, đặc tính và 

quy luật sinh sống của lớp côn trùng, nguyên lý và phương pháp phòng 

chống các loài có hại, khai thác và bảo vệ những loài có ích cho sản 

xuất nông nghiệp. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  Bệnh cây nông nghiệp 

Hiểu biết một số khái niệm về bệnh hại trên cây trồng và phương 

pháp chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh. Hiểu biết về đặc điểm 

sinh học, sinh thái của tác nhân gây bệnh, qui luật phát sinh phát triển 

bệnh. Có kiến thức cơ bản về các tác nhân gây bệnh: Nấm, vi khuẩn, 

Virus, tuyến trùng…  Vận dụng được các nguyên lí về phòng trừ bệnh 

hại trên cây trồng, đưa ra các biện pháp phòng trừ bệnh cây. 

Hiểu biết bệnh hại trên cây trồng và biện pháp phòng trừ 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

55  Hệ thống nông nghiệp 

Trang bị các kiến thức khái niệm về hệ thống và nghiên cứu hệ 

thống nông nghiệp. Học xong sinh viên có thể tiến hành thực hiện 

nghiên cứu phát triển nông thôn. 

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  TTGT sâu bệnh hại 

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng thực hành điều tra, phát hiện 

và nhận biết sâu bệnh hại cây trồng và những loài có ích, đồng thời có 

kiến thức thực tế về chăm sóc và quản lý dịch hại trên một số cây trồng 

chính. 

1 Học kỳ 5 
Báo cáo thực tập: 

100% 
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57  Bảo quản nông sản 

Nắm bắt các hư hại của nông sản và các sản phẩm được chế biến từ 

nông sản xảy ra trong quá trình bảo quản (nông sản, rau quả tươi, thực 

phẩm), phương pháp bảo quản và cách thức hạn chế. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

58  Sử dụng thuốc BVTV 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất độc 

học nông nghiệp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng chống 

các loại dịch hại cây trồng và nông sản trong Nông – Lâm nghiệp đạt 

hiệu quả cao, đồng thời bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

59  
Thị trường nông 

nghiệp 

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên Kiến thức cơ bản về 

Khái niệm, vai trò, đặc điểm thị trường trong nông nghiệp; Phân tích 

thị trường nông nghiệp; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh 

nông nghiệp; Tổng quan về tiếp thị và tiếp thị nông sản; Một số kỹ 

năng về tiếp thị nông sản truyền thống và hiện đại trong nghiên cứu 

phát triển thị trường nông sản. Cung cấp cho sinh viên phương pháp 

cần thiết trong nghiên cứu và phân tích thị trường nông nghiệp và trên 

địa bàn nông thôn. 

 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của 

Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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61  QH và lập dự án PTNT 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về phát triển 

nông thôn, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển 

kinh tế, xã hội nông thôn mới. Trang bị cho sinh viên những phương 

pháp, kỹ năng tiếp cận nông thôn, các bước tiến hành quy hoạch, lập 

dự án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam  

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

62  Thuỷ nông 

Nắm được những kiến thức cơ bản về nhu cầu tưới tiêu nước của 

cây trồng, cách xác định nhu cầu, cách tưới tiêu và quản lý hệ thống 

tưới tiêu. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  Cây lương thực Trang bị cho sinh viên kiến thức về khoa học cây trồng. 3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  Cây rau 

Đào tạo ra những kỹ sư thực hành nông nghiệp có lòng yêu tổ quốc, 

yêu nhân dân lao động, yêu nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn 

cơ bản, hiện đại về cây rau và vận dụng tốt vào thực tế sản xuất; Có 

khả năng thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau đáp ứng 

yêu cầu xã hội. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  Cây ăn quả 

Đào tạo ra những kỹ sư thực hành nông nghiệp có lòng yêu tổ quốc, 

yêu nhân dân lao động, yêu nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn 

cơ bản, hiện đại về cây ăn quả và vận dụng tốt vào thực tế sản xuất; 

Có khả năng thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau đáp 

ứng yêu cầu xã hội. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

66  Cây đậu đỗ 

Đào tạo ra những kỹ sư thực hành nông nghiệp có lòng yêu tổ quốc, 

yêu nhân dân lao động, yêu nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn 

cơ bản, hiện đại về cây đậu đỗ; Có khả năng thích ứng với các môi 

trường làm việc khác nhau, đáp ứng yêu cầu xã hội. 

 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  Chế biến cà phê bột 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản để sinh viên có khả 

năng vận dụng các kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản nguyên liệu, 

kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ các nguyên liệu ca cao. Tạo cho 

sinh viên có mối quan tâm và yêu thích nhất định đối với quy trình 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 



373 

 

chế biến ca cao; phát triển, đa dạng các sản phẩm từ những nguyên 

liệu này.  

68  Chế biến chè xanh, đen 
Trang bị cho người học những hiểu biết và kỹ năng về chế biến chè 

nói chung và chễ biến chè xanh, chè đen nói riêng. 
2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

69  Chế biến ca cao bột 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản để sinh viên có khả 

năng vận dụng các kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản nguyên liệu, 

kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ các nguyên liệu ca cao. Tạo cho 

sinh viên có mối quan tâm và yêu thích nhất định đối với quy trình 

chế biến ca cao; phát triển, đa dạng các sản phẩm từ những nguyên 

liệu này.  

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

70  
TTGT Cây LT, rau, 

AQ 

Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kỹ thuật sản xuất cây 

trồng. 

 

2 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

71  Kinh tế nông nghiệp 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về Vi trí, vai trò và đặc điểm của 

sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; Hệ thống kinh tế 

nông nghiệp Việt Nam; Các nguồn lực trong việc tăng trưởng và phát 

triển kinh tế nông nghiệp vàHiệu quả kinh tế trong sản xuất nông 

nghiệp; Kinh tế học cung – cầu và sự mất cân bằng cung – cầu thị 

trường nông nghiệp; Phân tích thị trường nông nghiệp; Thương mại 

quốc tế các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  
Canh tác học & QL cỏ 

dại 

Cung cấp những kiến thức rất cơ bản và cần thiết cho sinh viên về 

khái niệm cơ cấu cây trồng và các cơ sở khoa học để lựa chọn cơ cấu 

cây trồng hợp lý cho một cơ sở hoặc một vùng sản xuất nông nghiệp. 

Trên cơ sở đó, lựa chọn các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm 

giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển thuận lợi, đem lại lợi ích kinh tế 

và môi trường cao nhất. Học phần này cũng giúp sinh viên tìm hiểu 

và nắm vững các kiến thức cơ bản về cỏ dại và các đặc điểm của chúng 

để xây dựng các biện pháp quản lý cỏ dại một cách có hiệu quả.  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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73  Cây cao su 

Nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, 

có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề về 

Cây cao su. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

74  Cây cà phê 

Đánh giá được tình hình sản xuất, tiêu thụ cà phê trên thế giới. Phân 

tích được đặc điểm thực vật học, sinh lý và yêu cầu sinh thái của cây 

cà phê. Giải thích được các bước của quy trình cải tiến giống và sản 

xuất cây giống cà phê. Quy trình trồng, chăm sóc cà phê bền vững. 

Quy trình thu hái, chế biến cà phê  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

75  Cây chè 

Trang bị cho người học những hiểu biết và kỹ năng về kỹ thuật canh 

tác và chế biến chè. 

 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  
TTGT Cây CS, CP, 

Chè 

Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành và những kiến thức thực 

tế sản xuất cây cao su, cà phê, chè. 
2 Học kỳ 7 

Báo cáo thu hoạch: 

100% 

77  Cây điều, cây ca cao 

Nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, 

có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề về 

Cây điều và Cây ca cao. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  Cây tiêu 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tình hình sản xuất, tiêu 

thụ hồ tiêu; Đặc điểm thực vật học, yêu cầu sinh thái của cây hồ tiêu; 

Quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, chế biến hồ tiêu. 

1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79  Đánh giá đất đai 

Thông qua xác định đặc điểm, tính chất đất đai mà so sánh đối chiếu 

với yêu cầu sử dụng đất đai cần phải có để phân hạng thích hợp đất 

đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, sử 

dụng quỹ đất hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

80  
Thực tập Rèn nghề 

tổng hợp 
 3  

Báo cáo thu hoạch: 

100% 

81  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

82  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

83  Chăn nuôi đại cương  2 Học kỳ 8 Điểm bộ phận: 30% 
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Thi kết thúc học 

phần: 70% 

84  Lâm nghiệp đại cương 

Môn học LNXH nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về lâm nghiệp, là một học phần kiến thức bổ trợ cho sinh viên 

không chuyên. Qua môn học này, sinh viên hiểu rõ hơn về các đặc 

trưng và tính đặc thù của sản xuất Lâm nghiệp. Môn học còn giúp cho 

người học có cơ sở để áp dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù 

hợp với hoàn cảnh cụ thể, công việc và thực hiện linh hoạt các hoạt 

động sản xuất có gắn với Lâm nghiệp sau khi ra trường. Môn học còn 

khuyến khích sự quan tâm và sự tham gia của sinh viên tiếp cận các 

hoạt động Lâm nghiệp ở Việt Nam. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

85  Dâu tằm 

Trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về hình thái học và 

sinh vật học dâu - tằm; những kiến thức chủ yếu về kỹ thuật trồng dâu, 

nuôi tằm để người học có thể vận dụng thực hành trong sản xuất. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

86  Nuôi ong  2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

87  Nông nghiệp hữu cơ   2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

88  
Nông nghiệp Công 

nghệ cao  
 2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

89  
Thực hành nông 

nghiệp tôt (GAP) 

Trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về sản xuất nông 

sản thực phẩm an toàn; Các quy định kỹ thuật và kiểm soát nông sản 

hàng hóa khi tham gia thị trường xuất - nhập khẩu; Các chương trình 

chứng nhận nông sản tự nguyện; những hiểu biết cơ bản về thực hành 

nông nghiệp tốt; Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hành sản 

xuất theo GlobalGAP và VietGAP. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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90  
Quản lý dịch hại tổng 

hợp 

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và thực tiễn về 

biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp hay phòng trừ tổng hợp (IPM), 

trên cơ sở đó tiến hành xây dựng và thực hiện biện pháp IPM trên một 

loại cây trồng ở một vùng sinh thái nông nghiệp nhất định vừa bảo vệ 

được sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái, 

tăng thu nhập cho người nông dân. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

91  Trồng nấm ăn 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể hiểu được các đặc 

điểm của nấm trồng và lựa chọn các biện pháp kỹ thuật canh tác phù 

hợp để trồng, chăm sóc và bảo quản một số loài nấm trồng phổ biến 

nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

92  Cây mía, cây bông 

Trang bị cho người học những hiểu biết về cây mía, cây bông và 

các kỹ năng về trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản để tăng 

năng suất và phẩm chất nguyên liệu trên cơ sở hạ giá thành đầu tư. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

93  Hoa, cây cảnh 

Nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, 

có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề về 

cây hoa và cây cảnh. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

94  Cây lấy củ  

Trang bị kiến thức khoa học cây khoai, cây sắn về kỹ thuật trồng 

trọt và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất.  

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4.3.3. Lâm sinh 

1  Kỹ năng mềm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 

Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

2  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

3  Sinh học đại cương 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ bản 

của sự sống; cấu trúc và chức năng của tế bào; mô, các cơ quan và các 

hệ cơ quan trong cơ thể động – thực vật; các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng trong cơ thể sống, trong tế bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử; các qui luật di 

truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần thể; các loại biến 

dị ở sinh vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4  
Thực hành sinh đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, cách 

thức sử dụng và bảo quản kính hiển vi và các vật dụng khác sử dụng 

trong các bài học; cách lấy mẫu, cách làm tiêu bản đúng, đẹp và quan 

sát nhanh, chính xác; phương pháp giải phẫu, quan sát nội quan của 

các đối tượng đại diện cho Ngành Động vật có xương sống chính xác, 

an toàn. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  Hóa học đại cương 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

6  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung 

dịch và các đặc điểm của dung dịch; Trang bị kiến thức hóa học cơ 

bản về hóa học hữu cơ: liên kết cộng hóa trị, các loại đồng phân hữu 

cơ, các hiệu ứng tồn tại trong phân tử hữu cơ, cơ chế của các loại phản 

ứng của hợp chất hữu cơ; Cung cấp kiến thức cơ bản về danh pháp, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học và các phương pháp điều chế một 

số hợp chất hữu cơ quan trọng: alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon 

thơm, dẫn xuất halogen, phenol, alcohol, ether, carbonyl, carboxyl và 

amine-amino acid; Rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo, 

cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, khả 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành; Có ý thức về vai trò của Hoá 

học trong đời sống, sản xuất, khoa học của xã hội hiện đại, hình thành 

các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7  Địa lý thực vật 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thực vật, các nhân tố và các 

quy luật quyết định sự phân bố của thực vật 

Kiến thức môn học là nền tảng để tiếp cận các môn học liên quan 

khác 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

8  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

9  Cờ vua 1  
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

10  Triết học Mác - Lênin 
Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 
3 Học kỳ 2 Điểm bộ phận: 30% 
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biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

11  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích 

phân của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể 

hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn; Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức và hệ phương trình 

tuyến tính để sinh viên có thể tính toán thành thục và biết vận dụng 

các kiến thức đã học một cách linh hoạt khi tính toán và xử lí số liệu; 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn và có 

thể mô hình hóa toán học một số bài toán thực tế đơn giản. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

12  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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15  Hóa sinh thực vật 

Môn học Hóa sinh thực vật nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất của các chất hóa học cấu tạo nên 

cơ thể thực vật và các chu trình chuyển hóa của các chất trong cơ thể 

thực vật. Đồng thời giúp sinh viên có nền tảng vững chắc phục vụ cho 

các môn học chuyên nghành tiếp theo. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  Sinh thái môi trường 

Trình bày các khái niệm, nguyên lý cơ bản của sinh thái học. 

Phân tích mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật ở các bậc tổ chức 

với sinh cảnh trong các hệ sinh thái  

Áp dụng các nguyên lý sinh thái cơbản trong quản lý, sử dụng hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17  Di truyền thực vật 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về di truyền thực vật, có khả năng vận dụng những kiến thức 

đã học để giải thích và đề xuất những vấn đề cụ thể liên quan đến di 

truyền học thực vật. Ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng phục 

vụ cho lợi ích con người. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

18  
Đường lối QPAN của 

ĐCSVN 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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19  
Công tác Quốc phòng 

– An ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

20  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

21  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

22  Bóng chuyền cơ bản 
Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 
1 Học kỳ 2 Điểm bộ phận: 20% 
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 Thi kết thúc học 

phần: 80% 

23  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

26  Cờ vua 2  
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

27  
Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây 

dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống 

sau khi ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28  Tiếng Anh 3 
Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 
3 Học kỳ 3 Điểm bộ phận: 30% 
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sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

29  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  Sinh lý thực vật  

Trang bị những kiến thức lý thuyết và cơ sở ứng dụng các kiến thức 

sinh lý thực vật vào thực tiễn nghiên cứu, sản xuất nhằm tạo sản phẩm 

năng suất cao, chất lượng cao, nông sản sạch; là môn học cơ sở cho 

ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

31  Sinh thái rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về sinh thái rừng, các biến đổi 

của rừng, ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến rừng và ngược 

lại,; trang bị cho sinh viên các kiến thức về bản chất sinh học của rừng, 

quá trình diễn thế,…. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

32  
Khí tượng  thuỷ văn 

rừng 

Sau khi học xong sinh viên có kiến thức về các yếu tố khí tượng, 

khí hậu thủy văn và tác động qua lại giữa chúng với rừng, cũng như 

các giải pháp sử dụng hợp lý các yếu tố khí tượng trong sản xuất nông 

nghiệp.  

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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33  
Đất và Vi sinh vật đất 

rừng 

Cung cấp kiến thức để sinh viên thành thạo trong đánh giá vận dụng 

sự hình thành đất, độ phì nhiêu đất, phân loại đất, phân bón trong các 

khâu sử dụng đất và kỹ thuật sản xuất Lâm nghiệp trong khu vực địa 

lý nhất định. 

 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

34  
Phân bón trong lâm 

nghiệp 

Sinh viên nắm được các kiến thức về các loại phân bón, nhu cầu 

dinh dưỡng cây trồng. 

Có được kiến thức về sử dụng các loại phân bón 

Hiểu biết được khả năng cung cấp các loại dinh dưỡng của phân 

bón cho cây trồng, cách thức xây dựng quy trình bón phân nhằm ứng 

dụng trong sản xuất lâm nghiệp. 

1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

35  
TTGT Đất và Vi sinh 

vật đất rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản, và rất cần thiết cho sinh viên về 

điều tra đất lâm nghiệp ngoài thực địa. Từ đó có thể phân loại các 

nhóm đất, nhận xét về độ phì nhiêu đất. 

1 Học kỳ 3 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

36  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

37  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

38  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

39  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

40  Cờ vua 3  Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 
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41  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

42  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

43  
Bản đồ và đo đạc lâm 

nghiệp 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức, tư duy và khả năng 

định lượng về không gian tự nhiên hay nhân tạo trên bề mặt trái đất 

hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng; giúp sinh 

viên có kỹ năng nhận biết địa hình, sử dụng bản đồ và thiết bị định vị 

không gian trong hoạt động hiện trường điều tra tài nguyên rừng. Sử 

dụng được một số máy móc, thiết bị đo đạc chuyên dụng và phổ biến; 

có khả năng huy động sự tham gia của tập thể, điều phối các hoạt động 

chung trong quá trình làm việc; sáng tạo trong quá trình thực hiện công 

việc được giao; Có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

44  
Viễn thám và GIS đại 

cương 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về i) bản 

đồ với các phép chiếu, tọa độ, sử dụng bản đồ; ii) kiến thức về VT 

như: định nghĩa, cơ sở VT, xử lý ảnh vệ tinh, phân tích và ứng dụng 

ảnh…; iii) các kiến thức của GIS như khái niệm, các thành phần chính 

của GIS, cấu trúc và mô hình dữ liệu như Vector và Raster trong GIS; 

mối quan hệ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Các mô 

hình quản lý cơ sở dữ liệu GIS như mô hình thứ bậc, mô hình mạng 

lưới, mô hình quan hệ, chức năng của GIS trong xây dựng và quản lý 

cơ sở dữ liệu như thu thập, xử lý, nhập dữ liệu, xuất dữ liệu ra các định 

dạng theo yêu cầu của người sử dụng, các phương pháp tích hợp giữa 

VT và GIS. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

45  Công nghệ sinh học  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Công nghệ sinh học: khái niệm, vị trí, vai trò, các phương pháp và kỹ 

thuật cơ bản, những ứng dụng cụ thể trong nông nghiệp, trong bảo tồn 

nguồn gen và trong bảo vệ môi trường. Sinh viên có kỹ năng thực hiện 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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được một vài kỹ thuật trong ngành công nghệ sinh học hiện được ứng 

dụng phổ biến trong thực tiễn cuộc sống. 

46  Giống cây rừng 

Trang bị cho người học những kiến thức và hiểu biết cơ bản về công 

tác giống cây rừng trong việc gây trồng cây rừng để phát triển rừng. 

 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

47  Cây rừng 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguồn tài nguyên 

thực vật rừng và các kỹ năng nhận biết chúng từ đó tạo điều kiện tiếp 

thu tốt một số môn học chuyên ngành khác và vận dụng vào thực tiển 

để quản lý nguồn tài nguyên rừng. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  Thống kê ứng dụng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng tổng hợp, phân 

tích và giải quyết các vấn đề trong quản lý tài nguyên rừng thông qua 

các tiêu chuẩn thông kê cơ bản và các mô hình hồi quy đa biến. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  
Luật và chính sách 

Lâm nghiệp 

Trang bị cho người học những kiến thức và hiểu biết cơ bản về pháp 

luật. trong hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. 
2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  Tư tưởng HCM   

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam.  

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

51  Côn trùng rừng 

Mục tiêu chung của môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về côn trùng nói chung và côn trùng rừng nói riêng. Trên 

cơ sở đó đề ra phương hướng nghiên cứu và phòng trừ một số các loài 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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côn trùng có hại và lợi dụng các loài côn trùng có ích góp phần nâng 

cao sản lượng của rừng.  

52  Bệnh cây rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản và rất cần thiết cho sinh viên về 

khái niệm về bệnh cây, xác định được vi trí và vai trò của bệnh hại 

trong hệ sinh thái rừng, xác định được triệu chứng, nguyên nhân và 

quá trình phát sinh phát triển của các bệnh hại chính trên địa bàn Tây 

Nguyên. Có khả năng xây dựng hệ thống các biện pháp phòng trừ 

bệnh hiệu quả, an toàn với môi trường và cân bằng sinh thái. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  Lửa rừng 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lửa rừng, 

các nguyên nhân gây ra và các yếu tố ảnh hưởng đến lửa rừng, các 

biện pháp phòng và chữa cháy rừng và quản lý cháy rừng. 

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  
TTGT Côn trùng, bệnh 

cây và lửa rừng 

Nhằm giúp sinh viên nắm được phương pháp quản lý sâu bệnh hại 

và lửa rừng cho từng đối tượng kinh doanh trong Lâm nghiệp. Các 

điều kiện phát sinh sâu bệnh và lửa rừng cũng như quy luật phát sinh 

phát triển của nó để xây dựng được phương pháp Quản lý dịch hại 

tổng hợp IPM. 

1 Học kỳ 5 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

55  Động vật rừng 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cơ bản về động vật hoang dã; để họ có khả năng vận dụng để sử dụng 

và phát triển động vật hoang dã trong kinh doanh, quản lý rừng bền 

vững 

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  
Bảo tồn đa dạng sinh 

học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; để họ có khả 

năng vận dụng vào việc sử dụng và kinh doanh, phát triển bền vững 

tài nguyên rừng. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  
Tin học thống kê trong 

lâm nghiệp 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng tổng hợp, phân 

tích và giải quyết các vấn đề trong quản lý tài nguyên rừng thông qua 

các tiêu chuẩn thông kê cơ bản và các mô hình hồi quy đa biến. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

58  Lâm nghiệp xã hội 

Môn học LNXH nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về LNXH để họ có được những phương pháp tiếp cận phù hợp 

khi thực hiện các hoạt động chuyên môn. Môn học còn giúp cho người 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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học có cơ sở để áp dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể, công việc và thực hiện linh hoạt các hoạt động 

LNXH. Môn học LNXH còn khuyến khích sự quan tâm và sự tham 

gia của sinh viên vào tiếp cận các hoạt động LNXH ở Việt Nam. 

59  Khởi nghiệp 

Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  
Phương pháp NC khoa 

học 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

61  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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62  Kỹ thuật lâm sinh 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng để thiết kế, áp 

dụng phương thức, giải pháp kỹ thuật lâm sinh thích ứng với kiểu và 

trạng thái rừng của mình đang quản lý để hướng đến kinh doanh, sử 

dụng rừng hiệu quả và bền vững.    

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  Điều tra rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng vận dụng và tìm 

ra những quy luật khách quan tồn tại trong các đối tượng điều tra, từ 

đó xây phương pháp điều tra rừng phù hợp với thực tiễn. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  Trồng rừng 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý, kỹ 

thuật gieo ươm tạo cây con, thiết kế, chỉ đạo thi công trồng và chăm 

sóc rừng trồng; các kỹ năng điều tra đánh giá chất lượng gieo ươm, 

trồng rừng. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  Nông lâm kết hợp  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp 

tiếp cận cần thiết để hỗ trợ, thúc đẩy cộng đồng và các bên liên quan 

trong việc sử dụng đất theo hướng Nông lâm kết hợp.    

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

66  Lâm sản ngoài gỗ 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ về quản 

lý nguồn LSNG để góp phần vào việc phát triển, sử dụng có hiệu quả 

nguồn Tài nguyên rừng theo hướng bền vững. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  

Ứng dụng Viễn thám 

và GIS trong quản lý 

tài nguyên rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng sử dụng kiến 

thức Viễn thám và GIS để ứng dụng trong một số môn chuyên môn 

liên quan đến dữ liệu không gian và phi không gian. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68  
TTGT: Cây rừng,  Kỹ 

thuật lâm sinh 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các kiểu trạng 

thái rừng tại nơi thực tập với các loài cây chính tạo nên tổ thành rừng 

cũng như các loài cây có ý nghĩa về mặt lâm sinh, kinh tế hoặc bảo 

tồn. Học phần cũng rèn luyện kỹ năng phân tích xác định các đặc tính 

lâm học của các lâm phần để đề ra các giải pháp lâm sinh phù hợp. 

1 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

69  
TTGT Bảo tồn ĐDSH, 

ĐVR và LSNG 

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; cung cấp thêm một số kỹ năng, thái độ 

cần thiết để có thể nhận diện động vật hoang dã, điều tra giám sát đa 

dạng sinh học trên thực địa; cũng như thu thập mẫu trong điều tra, 

1 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 
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nghiên cứu động vật, lâm sản ngoài gỗ để sử dụng và phát triển các 

nguồn tài nguyên này trong kinh doanh, quản lý rừng bền vững 

70  
Quy hoạch và điều chế 

rừng 

Trình bày khái niệm, phương pháp luận về QHLN - ĐCR ở các đối 

tượng, cấp quản lý tài nguyên rừng khác nhau. 

Chủ động phối hợp với các bên liên quan trong xây dựng, tổ chức 

thực thi, giám sát và đánh giá phương án QHLN - ĐCR phù hợp với 

chính sách lâm nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ 

môi trường. 

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quản lý tài nguyên rừng như 

thống kê, công nghệ GIS để tổ chức các phương án quy hoạch và điều 

chế rừng hiện đại. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71  

Thực tập giáo trình 

Điều tra rừng, QH & 

ĐCR  

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; cung cấp thêm một số kỹ năng, thái độ 

cần thiết để có thể giải đoán ảnh vệ tinh và phân tích không gian GIS, 

xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật, mô hình cho điều chế rừng và lập kế 

hoạch điều chế rừng bằng GIS. 

1 Học kỳ 7 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

72  Gỗ và công nghệ gỗ 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: cấu tạo gỗ, tính 

chất cơ lý của gỗ,  cách thức bảo quản gỗ, các công nghệ sản xuất gỗ 

tự nhiên và gỗ nhân tạo hiện có; nhằm giúp cho người học phân biệt 

được một số loại gỗ thông dụng, giải thích được các hiện tượng thông 

thường xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm gỗ, cũng như việc 

việc nắm bắt những vấn đề cơ bản và quản lý các loại hình dây chuyền 

chế biến gỗ hiện có. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  Khuyến Nông Lâm 

Trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về công tác và hoạt 

động khuyến nông và sau khi học xong có thế áp dụng vào thực tế 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo yêu 

cầu trong tình hình mới hiện nay. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

74  

TTGT giống, trồng 

rừng, Nông lâm kết 

hợp  

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; thực tập để rèn luyện một số kỹ năng, thái 

độ cần thiết để có thể thiết kế, điều tra đánh giá kết quả trồng rừng, 

1 Học kỳ 7 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 



392 

 

Nông lâm kết hợp, sản xuất vườn ươm cây giống phục vụ cho công 

tác phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. 

75  
Rừng và biến đổi khí 

hậu 

Người học phân tích, giải thích được mối quan hệ giữa sự thay đổi 

sinh thái, sinh trưởng, phát triển rừng và biến đổi khí hậu và có định 

hướng trong nghiên cứu giải pháp để giảm nhẹ và thích ứng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  
Quản lý các dự án lâm 

nghiệp  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cơ bản về dự án và chu trình quản lý dự án lâm nghiệp để sinh viên có 

thể vận dụng tham gia xây dựng và quản lý dự án tring kinh doanh sử 

dụng và quản lý rừng bền vững. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

77  Kinh tế lâm nghiệp 

Học phần Kinh tế lâm nghiệp là học phần tự chọn trong chương 

trình đào tạo ngành lâm sinh. Học phần trang bị một cách hệ thống 

những kiến thức lý thuyết kinh tế học ngành lâm nghiệp và vận dụng 

vào thực tiễn phát triển lâm nghiệp Việt Nam 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  
Nghiệp vụ hành chính 

lâm nghiệp 

Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nghiệp vụ hành chính lâm nghiệp như: Tổ chức và hoạt động của cơ 

quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, cơ quan kiểm lâm và lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp; Quy chế quản lý búa bài và búa kiểm lâm; Quy chế kiểm 

tra, kiểm soát lâm sản...  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

79  Quản lý lưu vực 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lưu vực, vòng tuần hoàn nước, 

chu trình thủy văn trong lưu vực, các phương pháp nghiên cứu và quản 

lý lưu vực, lập kế hoạch quản lý lưu vực và mối liên hệ giữa biến đổi 

khí hậu đến các quản lý sử dụng tài nguyên trong lưu vực. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

80  
Dịch vụ sinh thái môi 

trường rừng 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng hiểu được các giá trị của 

dịch vụ môi trường rừng và các phương pháp, kỹ thuật định giá giá trị 

dịch vụ môi trường rừng trên thế giới và ở Việt Nam. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

81  Sản lượng rừng 

Trang bị cho người học hiểu được quy luật sinh trưởng của cây cá 

thể và lâm phần làm cơ sở dự đoán tăng trưởng và sản lượng, đồng 

thời đề xuất hệ thống biện pháp kỹ thuật tác động hợp lý, sao cho lâm 

phần đạt năng suất cao, đáp ứng mục đích kinh doanh. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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82  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

83  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

84  
Sinh khối và carbon 

rừng 

Người học có kiến thức về khả năng tích lũy sinh khối và carbon 

rừng ở 5 bể chứa theo IPCC (2006); đồng thời có khả năng xây dựng 

các mô hình để ước tính sinh khối và carbon rừng. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

85  Công trình lâm nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: thiết kế sơ bộ và 

dự toán xây dựng các công trình cơ bản của Nông thôn và ngành Lâm 

Nghiệp. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

86  

Kiến thức sinh thái địa 

phương trong lâm 

nghiệp 

 Trang bị cho sinh viên những nhận thức mới về vai trò quan 

trọng của kiến thức sinh thái địa phương (LEK); các phương pháp tiếp 

cận và công cụ thích ứng để nghiên cứu, lồng ghép LEK trong thử 

nghiệm và phát triển kỹ thuật lâm nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình 

quản lý rừng cộng đồng có hiệu quả và bền vững   

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

87  
Khai thác gỗ tác động 

thấp 

Trang bị cho sinh viên biết các hình thức công nghệ khai thác gỗ 

hiện nay ở Việt Nam và trên Thế giới, nắm vững lý thuyết cắt gỗ đê 

sử dụng các công cụ cắt sao cho đạt hiệu quả cao nhất, cách thiết kế 

mạng lưới đường vận xuất, vận chuyển, các phương pháp vận xuất, 

vận chuyển gỗ…và thiết kế được dây chuyền công nghệ khai thác gỗ. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

88  
Công cụ máy lâm 

nghiệp 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm 

việc, cấu tạo và tính năng kỹ thuật của các công cụ, máy móc dùng 

trong lâm nghiệp và kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

89  Lâm nghiệp đô thị 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những khái niệm về lâm nghiệp 

cảnh quan và đô thị cùng với vai trò của nó trong giai đoạn phát triển 

hiện nay, đồng thời cũng trang bị cho sinh viên những nguyên lý và 

kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho các loại hình rừng và cây xanh ở các đô 

thị. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4.3. 4. Quản lý tài nguyên rừng 
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1  Hóa học đại cương 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

2  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng làm 

việc trong phòng thí nghiệm hoá học; cách tiến hành một bài thí 

nghiệm hoá học giúp SV không chuyên ngành hóa học hiểu sâu sắc 

thêm phần lí thuyết hoá học và tạo điều kiện để sinh viên có thể học 

tốt các môn học cơ sở và chuyên ngành. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

3  Sinh học đại cương 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ bản 

của sự sống; cấu trúc và chức năng của tế bào; mô, các cơ quan và các 

hệ cơ quan trong cơ thể động – thực vật; các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng trong cơ thể sống, trong tế bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử; các qui luật di 

truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần thể; các loại biến 

dị ở sinh vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4  
Thực hành sinh đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, cách 

thức sử dụng và bảo quản kính hiển vi và các vật dụng khác sử dụng 

trong các bài học; cách lấy mẫu, cách làm tiêu bản đúng, đẹp và quan 

sát nhanh, chính xác; phương pháp giải phẫu, quan sát nội quan của 

các đối tượng đại diện cho Ngành Động vật có xương sống chính xác, 

an toàn. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  Kỹ năng mềm 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 
2 Học kỳ 1 Điểm bộ phận: 30% 
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Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

6  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7  Địa lý thực vật 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thực vật, các nhân tố và các 

quy luật quyết định sự phân bố của thực vật 

Kiến thức môn học là nền tảng để tiếp cận các môn học liên quan 

khác 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

8  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

9  Cờ vua 1  
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

10  Triết học Mác - Lênin 
Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 
3 Học kỳ 2 Điểm bộ phận: 30% 
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biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

11  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích 

phân của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể 

hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn; Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức và hệ phương trình 

tuyến tính để sinh viên có thể tính toán thành thục và biết vận dụng 

các kiến thức đã học một cách linh hoạt khi tính toán và xử lí số liệu; 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn và có 

thể mô hình hóa toán học một số bài toán thực tế đơn giản. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

12  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13  Sinh thái môi trường 

Trình bày các khái niệm, nguyên lý cơ bản của sinh thái học. 

Phân tích mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật ở các bậc tổ chức 

với sinh cảnh trong các hệ sinh thái  

Áp dụng các nguyên lý sinh thái cơbản trong quản lý, sử dụng hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  Hóa sinh thực vật 
Môn học Hóa sinh thực vật nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất của các chất hóa học cấu tạo nên 
2 Học kỳ 2 Điểm bộ phận: 30% 
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cơ thể thực vật và các chu trình chuyển hóa của các chất trong cơ thể 

thực vật. Đồng thời giúp sinh viên có nền tảng vững chắc phục vụ cho 

các môn học chuyên nghành tiếp theo. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

15  Di truyền thực vật 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về di truyền thực vật, có khả năng vận dụng những kiến thức 

đã học để giải thích và đề xuất những vấn đề cụ thể liên quan đến di 

truyền học thực vật. Ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng phục 

vụ cho lợi ích con người. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  

Đường lối quốc phòng 

và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17  
Công tác Quốc phòng – 

An ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

18  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

20  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

21  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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22  Bóng chuyền cơ bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

23  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

26  Cờ vua 2  
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

27  
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây 

dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống 

sau khi ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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28  Tiếng Anh 3 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

29  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  
Khí tượng  thuỷ văn 

rừng 

Sau khi học xong sinh viên có kiến thức về các yếu tố khí tượng, 

khí hậu thủy văn và tác động qua lại giữa chúng với rừng, cũng như 

các giải pháp sử dụng hợp lý các yếu tố khí tượng trong sản xuất nông 

nghiệp.  

 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

31  Sinh lý thực vật  

Trang bị những kiến thức lý thuyết và cơ sở ứng dụng các kiến thức 

sinh lý thực vật vào thực tiễn nghiên cứu, sản xuất nhằm tạo sản phẩm 

năng suất cao, chất lượng cao, nông sản sạch; là môn học cơ sở cho 

ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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32  Sinh thái rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về sinh thái rừng, các biến đổi 

của rừng, ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến rừng và ngược 

lại; trang bị cho sinh viên các kiến thức về bản chất sinh học của rừng, 

quá trình diễn thế,…. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

33  
Đất và Vi sinh vật đất 

rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản, và rất cần thiết cho sinh viên về 

tính chất, thành phần của đất, quy luật hình thành, phân bố và phát 

triển của đất và kỹ năng điều tra đất và vi sinh vật đất rừng. Đồng thời 

giúp sinh viên có nền tảng vững chắc phục vụ cho các môn học chuyên 

môn tiếp theo. 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

34  
TTGT Đất và Vi sinh 

vật đất rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản, và rất cần thiết cho sinh viên về 

điều tra đất lâm nghiệp ngoài thực địa. Từ đó có thể phân loại các 

nhóm đất, nhận xét về độ phì nhiêu đất. 

1 Học kỳ 3 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

35  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

36  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

37  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

38  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

39  Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

40  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

41  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

42  
Bản đồ và đo đạc lâm 

nghiệp 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức, tư duy và khả năng 

định lượng về không gian tự nhiên hay nhân tạo trên bề mặt trái đất 

hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng; giúp sinh 

viên có kỹ năng nhận biết địa hình, sử dụng bản đồ và thiết bị định vị 

không gian trong hoạt động hiện trường điều tra tài nguyên rừng. Sử 

dụng được một số máy móc, thiết bị đo đạc chuyên dụng và phổ biến; 

có khả năng huy động sự tham gia của tập thể, điều phối các hoạt động 

chung trong quá trình làm việc; sáng tạo trong quá trình thực hiện công 

việc được giao; Có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43  
Viễn thám và GIS đại 

cương 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về i) bản 

đồ với các phép chiếu, tọa độ, sử dụng bản đồ; ii) kiến thức về VT 

như: định nghĩa, cơ sở VT, xử lý ảnh vệ tinh, phân tích và ứng dụng 

ảnh…; iii) các kiến thức của GIS như khái niệm, các thành phần chính 

của GIS, cấu trúc và mô hình dữ liệu như Vector và Raster trong GIS; 

mối quan hệ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Các mô 

hình quản lý cơ sở dữ liệu GIS như mô hình thứ bậc, mô hình mạng 

lưới, mô hình quan hệ, chức năng của GIS trong xây dựng và quản lý 

cơ sở dữ liệu như thu thập, xử lý, nhập dữ liệu, xuất dữ liệu ra các định 

dạng theo yêu cầu của người sử dụng, các phương pháp tích hợp giữa 

VT và GIS. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

44  Cây rừng 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguồn tài nguyên 

thực vật rừng và các kỹ năng nhận biết chúng từ đó tạo điều kiện tiếp 

thu tốt một số môn học chuyên ngành khác và vận dụng vào thực tiển 

để quản lý nguồn tài nguyên rừng. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

45  Công nghệ sinh học  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công 

nghệ sinh học: khái niệm, vị trí, vai trò, các phương pháp và kỹ thuật 

cơ bản, những ứng dụng cụ thể trong nông nghiệp, trong bảo tồn 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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nguồn gen và trong bảo vệ môi trường. Sinh viên có kỹ năng thực hiện 

được một vài kỹ thuật trong ngành công nghệ sinh học hiện được ứng 

dụng phổ biến trong thực tiễn cuộc sống. 

46  Thống kê ứng dụng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng tổng hợp, phân 

tích và giải quyết các vấn đề trong quản lý tài nguyên rừng thông qua 

các tiêu chuẩn thông kê cơ bản và các mô hình hồi quy đa biến. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

47  
Quản lý nguồn gen và 

giống cây rừng 

Trang bị cho người học những kiến thức và hiểu biết cơ bản về chọn 

lọc, nhân giống, bảo tồn nguồn gen cây rừng và kỹ năng thực hành để 

họ có khả năng vận dụng vào thực tiễn trong việc bảo tồn tài nguyên 

thực vật rừng. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  Tư tưởng HCM   

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá 

và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề 

trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam.  

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  Côn trùng rừng 

Mục tiêu chung của môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về côn trùng nói chung và côn trùng rừng nói riêng. Trên 

cơ sở đó đề ra phương hướng nghiên cứu và phòng trừ một số các loài 

côn trùng có hại và lợi dụng các loài côn trùng có ích góp phần nâng 

cao sản lượng của rừng.  

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  Bệnh cây rừng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản và rất cần thiết cho sinh viên về 

khái niệm về bệnh cây, xác định được vi trí và vai trò của bệnh hại 

trong hệ sinh thái rừng, xác định được triệu chứng, nguyên nhân và 

quá trình phát sinh phát triển của các bệnh hại chính trên địa bàn Tây 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Nguyên. Có khả năng xây dựng hệ thống các biện pháp phòng trừ 

bệnh hiệu quả, an toàn với môi trường và cân bằng sinh thái. 

51  Lửa rừng 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lửa rừng, 

các nguyên nhân gây ra và các yếu tố ảnh hưởng đến lửa rừng, các 

biện pháp phòng và chữa cháy rừng và quản lý cháy rừng. 

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

52  
TTGT Côn trùng, bệnh 

cây và lửa rừng 

Nhằm giúp sinh viên nắm được phương pháp quản lý sâu bệnh hại 

và lửa rừng cho từng đối tượng kinh doanh trong Lâm nghiệp. Các 

điều kiện phát sinh sâu bệnh và lửa rừng cũng như quy luật phát sinh 

phát triển của nó để xây dựng được phương pháp Quản lý dịch hại 

tổng hợp IPM. 

1 Học kỳ 5 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

53  
Quản lý động vật 

hoang dã 
 2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  
Bảo tồn đa dạng sinh 

học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; để họ có khả 

năng vận dụng vào việc sử dụng và kinh doanh, phát triển bền vững 

tài nguyên rừng. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

55  

TTGT Bảo tồn đa dạng 

sinh học, Quản lý động 

vật hoang dã 

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; cung cấp thêm một số kỹ năng, thái độ 

cần thiết để có thể nhận diện động vật hoang dã, điều tra giám sát đa 

dạng sinh học trên thực địa; cũng như thu thập mẫu trong điều tra, 

nghiên cứu động vật, đa dạng sinh học để phục vụ quản lý và bảo tồn 

tài nguyên rừng. 

1 Học kỳ 5 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

56  
Tin học thống kê trong 

lâm nghiệp 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng tổng hợp, phân 

tích và giải quyết các vấn đề trong quản lý tài nguyên rừng thông qua 

các tiêu chuẩn thông kê cơ bản và các mô hình hồi quy đa biến. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  Khởi nghiệp 

Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

58  
Phương pháp NC khoa 

học 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

59  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  Lâm nghiệp xã hội 

Môn học LNXH nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về LNXH để họ có được những phương pháp tiếp cận phù hợp 

khi thực hiện các hoạt động chuyên môn. Môn học còn giúp cho người 

học có cơ sở để áp dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể, công việc và thực hiện linh hoạt các hoạt động 

LNXH. Môn học LNXH còn khuyến khích sự quan tâm và sự tham 

gia của sinh viên vào tiếp cận các hoạt động LNXH ở Việt Nam. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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61  
Luật và chính sách 

Lâm nghiệp 

Trang bị cho người học những kiến thức và hiểu biết cơ bản về pháp 

luật. trong hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. 
2  Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

62  Kỹ thuật lâm sinh 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng để thiết kế, áp 

dụng phương thức, giải pháp kỹ thuật lâm sinh thích ứng với kiểu và 

trạng thái rừng của mình đang quản lý để hướng đến kinh doanh, sử 

dụng rừng hiệu quả và bền vững.    

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  Điều tra rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng vận dụng và tìm 

ra những quy luật khách quan tồn tại trong các đối tượng điều tra, từ 

đó xây phương pháp điều tra rừng phù hợp với thực tiễn. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  

TTGT: Cây rừng,  Kỹ 

thuật lâm sinh và điều 

tra rừng 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các kiểu trạng 

thái rừng tại nơi thực tập với các loài cây chính tạo nên tổ thành rừng 

cũng như các loài cây có ý nghĩa về mặt lâm sinh, kinh tế hoặc bảo 

tồn. Học phần cũng rèn luyện kỹ năng phân tích xác định các đặc tính 

lâm học của các lâm phần để đề ra các giải pháp lâm sinh phù hợp. 

2 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

65  

TTGT Nguồn gen và 

giống cây rừng, 

LNXH, LNCĐ  

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; thực tập để rèn luyện một số kỹ năng, thái 

độ cần thiết để có thể thiết kế, điều tra đánh giá kết quả trồng rừng, 

Nông lâm kết hợp, sản xuất vườn ươm cây giống phục vụ cho công 

tác phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. 

1 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

66  

Ứng dụng viễn thám & 

GIS trong quản lý tài 

nguyên rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng ứng dụng kiến 

thức tổng hợp giữa một số môn chuyên ngành với kỹ thuật sử dụng 

ảnh vệ tinh và GIS trong điều tra, giám sát tài nguyên rừng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  
Quản lý các dự án lâm 

nghiệp  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cơ bản về dự án và chu trình quản lý dự án bảo tồn để sinh viên có thể 

vận dụng tham gia trong xây dựng và quản lý dự án bảo tồn tài nguyên 

rừng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68  
Lập kế hoạch quản lý 

rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng giải thích về 

phương pháp luận lập kế hoạch quản lý rừng bền vững. 
2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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69  Quản lý lưu vực 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lưu vực, vòng tuần hoàn nước, 

chu trình thủy văn trong lưu vực, các phương pháp nghiên cứu và quản 

lý lưu vực, lập kế hoạch quản lý lưu vực và mối liên hệ giữa biến đổi 

khí hậu đến các quản lý sử dụng tài nguyên trong lưu vực. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

70  
Dịch vụ sinh thái môi 

trường rừng 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng hiểu được các giá trị của 

dịch vụ môi trường rừng và các phương pháp, kỹ thuật định giá giá trị 

dịch vụ môi trường rừng trên thế giới và ở Việt Nam. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71  
Đánh giá tác động môi 

trường rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng phân tích, dự 

báo và đề xuất được các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự 

án tác động đến tài nguyên và môi trường rừng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  
Quy hoạch sinh thái 

cảnh quan rừng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng giải thích về 

cảnh quan rừng và phân tích các nhân tố sinh thái ảnh hưởng để tổ 

chức quy hoạch cảnh quan trong các khu vực lâm nghiệp. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  

TTGT Quy hoạch sinh 

thái cảnh quan rừng, 

Quản lý lưu vực 

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; cung cấp thêm một số kỹ năng, thái độ 

cần thiết để có thể giải đoán ảnh vệ tinh và phân tích không gian GIS 

để thành lập bản đồ trạng thái và thảm phủ, xác định lưu vực. 

1 Học kỳ 7 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

74  
TTGT Đánh giá tác 

động môi trường rừng 

Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết của các môn học cho 

sinh viên thông qua thực tế; cung cấp thêm một số kỹ năng, thái độ 

cần thiết để có thể lập báo cáo đánh giá tác động môi trường rừng. 

1 Học kỳ 7 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

75  Kinh tế môi trường 

Môn học giới thiệu tổng quan những vấn đề cơ bản cuả kinh tế tài 

môi trường, công cụ phân tích kinh tế, các phương pháp định giá môi 

trường cũng như vai trò cuả kinh tế trong việc xây dựng chính sách, 

ra các quyết định liên quan đến quản lý và sử dụng môi trường. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  
Môi trường và phát 

triển 

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về môi 

trường và phát triển kinh tế, xã hội của loài người. Trong đó, môn học 

sẽ làm rõ mối quan hệ giữa phát triển và nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

77  Lâm nghiệp đô thị 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những khái niệm về lâm nghiệp 

cảnh quan và đô thị cùng với vai trò của nó trong giai đoạn phát triển 

hiện nay, đồng thời cũng trang bị cho sinh viên những nguyên lý và 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho các loại hình rừng và cây xanh ở các đô 

thị. 

78  Lâm sản ngoài gỗ 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ về quản 

lý nguồn LSNG để góp phần vào việc phát triển, sử dụng có hiệu quả 

nguồn Tài nguyên rừng theo hướng bền vững. 

1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79  Trồng rừng 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý, kỹ 

thuật gieo ươm tạo cây con, thiết kế, chỉ đạo thi công trồng và chăm 

sóc rừng trồng; các kỹ năng điều tra đánh giá chất lượng gieo ươm, 

trồng rừng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

80  Nông lâm kết hợp  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp 

tiếp cận cần thiết để hỗ trợ, thúc đẩy cộng đồng và các bên liên quan 

trong việc sử dụng đất theo hướng Nông lâm kết hợp.    

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

81  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

82  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

83  
Rừng và biến đổi khí 

hậu 

Người học phân tích, giải thích được mối quan hệ giữa sự thay đổi 

sinh thái, sinh trưởng, phát triển rừng và biến đổi khí hậu và có định 

hướng trong nghiên cứu giải pháp để giảm nhẹ và thích ứng. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

84  
Sinh khối và carbon 

rừng 

Người học có kiến thức về khả năng tích lũy sinh khối và carbon 

rừng ở 5 bể chứa theo IPCC (2006); đồng thời có khả năng xây dựng 

các mô hình để ước tính sinh khối và carbon rừng. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

85  Sản lượng rừng 

Trang bị cho người học hiểu được quy luật sinh trưởng của cây cá 

thể và lâm phần làm cơ sở dự đoán tăng trưởng và sản lượng, đồng 

thời đề xuất hệ thống biện pháp kỹ thuật tác động hợp lý, sao cho lâm 

phần đạt năng suất cao, đáp ứng mục đích kinh doanh. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

86  
Khai thác gỗ tác động 

thấp 

Trang bị cho sinh viên biết các hình thức công nghệ khai thác gỗ 

hiện nay ở Việt Nam và trên Thế giới, nắm vững lý thuyết cắt gỗ đê 

sử dụng các công cụ cắt sao cho đạt hiệu quả cao nhất, cách thiết kế 

mạng lưới đường vận xuất, vận chuyển, các phương pháp vận xuất, 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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vận chuyển gỗ…và thiết kế được kỹ thuật khai thác chọn điều chỉnh 

cấu trúc N-D theo mô hình cấu trúc mẫu chuẩn trong thiên nhiên và 

dây chuyền công nghệ khai thác gỗ.  

87  
Truyền thông và thúc 

đẩy  

Môn học Truyền thông thúc đẩy nhằm trang bị cho người học 

những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác truyền thông và thúc đẩy 

để từ đó có phương pháp tiếp cận phù hợp, kỹ năng làm việc có hiệu 

quả khi thực hiện các công việc chuyên môn quản lý tài nguyên rừng, 

mà vốn dĩ luôn gắn kết với đời sống và canh tác của người dân, cộng 

đồng vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, môn học còn khuyến khích sự quan 

tâm và tham gia của sinh viên vào quá trình tiếp cận cộng đồng nông 

thôn để quản lý bền vững nguồn tài nguyên rừng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

88  
Kiến thức sinh thái địa 

phương  

Trang bị cho sinh viên những nhận thức mới về vai trò quan trọng 

của kiến thức sinh thái địa phương (LEK); các phương pháp tiếp cận 

và công cụ thích ứng để nghiên cứu, lồng ghép LEK trong thử nghiệm 

và phát triển kỹ thuật lâm nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình quản 

lý rừng cộng đồng có hiệu quả và bền vững.    

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

89  Khoa học gỗ 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: cấu tạo gỗ, tính 

chất cơ lý của gỗ, cách thức bảo quản gỗ, các công nghệ sản xuất gỗ 

tự nhiên và gỗ nhân tạo hiện có; nhằm giúp cho người học phân biệt 

được một số loại gỗ thông dụng, giải thích được các hiện tượng thông 

thường xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm gỗ. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

90  
Nghiệp vụ hành chính 

lâm nghiệp 

Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nghiệp vụ hành chính lâm nghiệp như: Tổ chức và hoạt động của cơ 

quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, cơ quan kiểm lâm và lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp; Quy chế quản lý búa bài và búa kiểm lâm; Quy chế kiểm 

tra, kiểm soát lâm sản...  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

4.3.5. Công nghệ sau thu hoạch 
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1  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

2  Sinh học đại cương 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ bản 

của sự sống; cấu trúc và chức năng của tế bào; mô, các cơ quan và các 

hệ cơ quan trong cơ thể động – thực vật; các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng trong cơ thể sống, trong tế bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử; các qui luật di 

truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần thể; các loại biến 

dị ở sinh vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

3  
Thực hành sinh đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, cách 

thức sử dụng và bảo quản kính hiển vi và các vật dụng khác sử dụng 

trong các bài học; cách lấy mẫu, cách làm tiêu bản đúng, đẹp và quan 

sát nhanh, chính xác; phương pháp giải phẫu, quan sát nội quan của 

các đối tượng đại diện cho Ngành Động vật có xương sống chính xác, 

an toàn. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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4  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giải tích cổ điển, 

đại số tuyến tính và phương trình vi phân, để từ đó có thể tự đọc thêm 

các kiến thức về các lĩnh vực mà thực tế nghề nghiệp cần đến. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  Hóa học đại cương  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

6  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung 

dịch và các đặc điểm của dung dịch; Trang bị kiến thức hóa học cơ 

bản về hóa học hữu cơ: liên kết cộng hóa trị, các loại đồng phân hữu 

cơ, các hiệu ứng tồn tại trong phân tử hữu cơ, cơ chế của các loại phản 

ứng của hợp chất hữu cơ; Cung cấp kiến thức cơ bản về danh pháp, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học và các phương pháp điều chế một 

số hợp chất hữu cơ quan trọng: alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon 

thơm, dẫn xuất halogen, phenol, alcohol, ether, carbonyl, carboxyl và 

amine-amino acid; Rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo, 

cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, khả 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành; Có ý thức về vai trò của Hoá 

học trong đời sống, sản xuất, khoa học của xã hội hiện đại, hình thành 

các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7  Kỹ năng mềm 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 
2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

8  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

9  Cờ vua 1 
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

10  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 Học kỳ 2  

11  Triết học Mác - Lênin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 

biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

12  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

13  Vật lý B 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực 

Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và Vật lý hạt nhân; rèn luyện cho sinh viên các kỹ 

năng: giải bài tập, giải thích được một số hiện tượng vật lý, các nguyên tắc 

hoạt động của các thiết bị máy móc thường gặp trong đời sống và trong kĩ 

thuật. Những kiến thức này không chỉ giúp sinh viên học và nghiên cứu 

các môn học khác, mà còn góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa 

học, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng thế giới quan duy 

vật biện chứng. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  
Thực hành vật lý Đại 

cương 

Tiến hành làm thí nghiệm để khắc sâu và kiểm chứng lại các kiến 

thức lý thuyến đã học thuộc các lĩnh vực cơ, nhiệt, điện quang. Đồng 

thời, rèn luyện cho sinh viên một số phép đo các đại lượng cơ bản của 

vật lý, biết cách xử lý sai số và đánh giá các kết quả thực nghiệm. 

1 Học kỳ 2 

Điểm trung bình của 

các bài báo cáo thực 

hành:  100%. 

15  Vẽ kỹ thuật 

Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết và 

rèn luyện kỹ năng vẽ để hoàn thành các bản vẽ kỹ thuật.  

 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  
Công nghệ môi trường 

đại cương 

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Sau thu hoạch 

những kiến thức cơ sở về công nghệ môi trường bao gồm công nghệ 

môi trường không khí, nước, công nghệ kiểm soát chất thải rắn và kỹ 

thuật phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp và có kiến thức thực tế về quy 

trình xử lý các chất thải trong sản xuất chế biến nông lâm thủy sản. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17  
Đường lối QPAN của 

ĐCSVN 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

18  
Công tác Quốc phòng – 

An ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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20  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

21  Bóng chuyền cơ bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

22  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

23  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  Cờ vua 2 
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

26  Tiếng Anh 3 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

27  
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây 

dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống 

sau khi ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28  Xác suất - thống kê 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất - thống kê 

và vận dụng vào công tác thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

29  Hóa phân tích 

Hiểu được lý thuyết về phân tích định tính và phân tích định lượng. 

Hình thành kỹ năng, kỹ xảo thao tác thực hành trong khi phân tích 

mẫu 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  Kỹ thuật nhiệt 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về những quy luật 

khách quan có liên quan đến nhiệt năng và những giải pháp ứng dụng 

có hiệu quả các quy luật đó vào kỹ thuật.  

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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31  Tâm lý học đại cương 

Giúp cho sinh viên hiểu được những tri thức khoa học, cơ bản, hiện 

đại về tâm lí học. 

Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ 

sở đó giúp sinh viên hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người 

khác để sống, học tập đạt hiệu quả tốt nhất và ra trường thích ứng với 

nghề nghiệp nhanh nhất. 

Giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng học, nghiên cứu 

tâm lí học và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của 

tâm lí học cũng như các khoa học khác. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

32  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

33  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

34  Tiếng Việt thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề 

về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người 

học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao 

tiếp một cách có hiệu quả 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

35  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

36  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

37  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 



419 

 

38  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

39  Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

40  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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41  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

42  
Sinh lý-Hóa sinh nông 

sản STH 

Trang bị những kiến thức lý thuyết và cơ sở ứng dụng các kiến thức 

sinh lý, hóa sinh nông sản vào nghiên cứu, bảo quản, sản xuất nông 

sản thực phẩm nhằm tạo sản phẩm chất lượng cao, giảm hao hụt về 

khối lượng, chất lượng. 

 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43  
Xử lý phụ phẩm thực 

phẩm 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản thành phần tính chất của một số loại phụ phẩm thực phẩm, các 

phương pháp công nghiệp để tái chế, tái sử dụng,; có khả năng vận 

dụng những kiến thức đã học để giải thích và đề xuất những vấn đề cụ 

thể liên quan đến xử lý phụ phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi 

trường. 

1 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

44  Hóa sinh công nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên ngành chế biến và bảo quản nông sản những 

kiến thức cơ bản về thành phần hóa học và vai trò của các hợp chất 

chủ yếu trong thực phẩm; trang bị cho sinh viên kiến thức về các quá 

trình biến đổi của các hợp chất chủ yếu trong quá trình bảo quản và 

chế biến thực phẩm; Cung cấp cho sinh viên các phương pháp phân 

tích các chỉ tiêu hóa sinh chủ yếu trong nông sản và thực phẩm. Các 

kiến thức của môn học là cơ sở cho các môn học khác như công nghệ 

sinh học thực phẩm, vi sinh thực phẩm, công nghệ lên men, công nghệ 

chế biến thịt, sữa, chè, cà phê, ... 

4 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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45  
Vi sinh vật học thực 

phẩm 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng một cách đầy đủ về vi 

sinh vật nói chung và vi sinh vật trong thực phẩm nói riêng. 
4 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

46  Tư tưởng HCM   

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

47  Dinh dưỡng học 

Trang bị cho sinh viên nắm được: 

Kiến thức cơ bản về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thực 

phẩm 

  Hiểu rõ về các loại khẩu phần ăn cho các đối tượng khác nhau 

   Nắm vững các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm và vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong ngành ăn 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  

Quá trình & thiết bị cơ 

bản trong công nghệ 

chế biến TP 

Học phần nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về công nghệ và 

công nghệ thực phẩm, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản xảy ra trong công nghệ thực phẩm cũng như trang thiết bị 

phục vụ cho các quá trình chế biến thực phẩm để từ đó lựa chọn 

phương pháp cũng như trang thiết bị phụ vụ cho quá trình. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  

TTGT: Quá trình & 

thiết bị cơ bản trong 

công nghệ chế biến TP 

Giúp cho sinh viên nắm được quy trình sản xuất, nguyên lý hoạt 

động và các quá trình xảy ra trong các thiết bị trong nhà máy chế biến 

thực phẩm. Là dịp để sinh viên liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực 

tế sản xuất, hiểu rõ hơn lý thuyết cũng như biết được cấu tạo của các 

loại máy móc thiết bị sử dụng trong công nghiệp. 

2 Học kỳ 5 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 
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50  Khởi nghiệp 

Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

51  
Công nghệ sinh học 

thực phẩm 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về: Công 

nghệ sinh học tổng quát; Kỹ thuật gen, ứng dụng của CNSH trong bảo 

quản chế biến thực phẩm như công nghệ lên men, công nghệ protein 

đơn bào và ứng dụng của CNSH trong bảo vệ môi trường. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

52  
Độc tố nông sản & thực 

phẩm 

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về độc tố có trong nông 

sản và thực phẩm. 

 

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  
Quy hoạch thực 

nghiệm 

Sinh viên có những kiến thức về: Các đại lượng thống kê cơ bản, 

xác định cách thức so sánh hai tổng thể, các kiểu bố trí thí nghiệm, 

phân tích hồi quy tương quan. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch 

sử của Đảng. 

55  

Kiểm tra & quản lý 

chất lượng nông sản 

thực phẩm 

Phù hợp với sứ mạng chung của nhà trường và ngành, chất lượng 

học cao, có khả năng phát triển, nghiên cứu khoa học mang tính ứng 

dụng cao, sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  Công nghệ lạnh 

Hiểu rõ về hệ thống lạnh nói chung trong chu trình lạnh, các hư 

hỏng có thể xảy ra trong quá trình làm lạnh hoặc làm lạnh đông thực 

phẩm đồng thời đưa ra được các biện pháp hạn chế và khắc phục. 

1 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  
Bảo quản nông sản & 

thực phẩm 

Nắm bắt các hư hại của nông sản và các sản phẩm được chế biến từ 

nông sản xảy ra trong quá trình bảo quản (nông sản, rau quả tươi, thực 

phẩm), phương pháp bảo quản và cách thức hạn chế. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

58  
Công nghệ thịt và sản 

phẩm thịt 

Giúp sinh viên ngành Công nghệ sau thu hoạch có những kiến thức 

cơ bản về các biến đổi hóa sinh của nguyên liệu thịt sau giết mổ, các 

phương pháp bảo quản nguyên liệu thịt và trong quá trình chế biến các 

sản phẩm từ thịt. 

 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

59  
Công nghệ cà phê, ca 

cao 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản để sinh viên có khả 

năng vận dụng các kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản nguyên liệu, 

kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ các nguyên liệu (cà phê, ca cao). 

Tạo cho sinh viên có mối quan tâm và yêu thích nhất định đối với quy 

trình chế biến cà phê, ca cao; phát triển, đa dạng các sản phẩm từ 

những nguyên liệu này. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  Công nghệ chè 

Phù hợp với sứ mạng chung của nhà trường và ngành, chất lượng 

học cao, có khả năng phát triển, nghiên cứu khoa học mang tính ứng 

dụng cao, sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

61  Công nghệ lên men 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở lên men và công 

nghệ ứng dụng các quá trình lên men để sản xuất các sản phẩm phục 

vụ đời sống. Đồng thời trang bị những kỹ năng thực hành trong công 

nghệ sản xuất lên men. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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62  
TTGT công nghệ chè, 

cà phê, ca cao  

Giúp cho sinh viên nắm được quy trình sản xuất, nguyên lý hoạt 

động và các quá trình xảy ra trong các thiết bị trong nhà máy, nông 

trường hoặc công ty chế biến chè, cà phê và ca cao. Là dịp để sinh 

viên liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực tế sản xuất, hiểu rõ hơn lý 

thuyết cũng như biết được cấu tạo của các loại máy móc thiết bị sử 

dụng trong công nghiệp, đồng thời rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong 

sản xuất thực tế công tác. 

2 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

63  TTGT công nghệ lạnh  

Tìm hiểu thực tế các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm 

thủy hải sản lạnh đông xuất khẩu. Qua đó nắm bắt được cấu tạo, 

nguyên tắc hoạt động của các máy lạnh trong hệ thống lạnh. 

1 Học kỳ 6 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

64  
Kỹ thuật an toàn lao 

động 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về: an toàn điện, 

hóa chất, thiết bị áp lực, cháy nổ trong sản xuất và trong sinh hoạt, 

đồng thời có kiến thức về việc xử lý ô nhiễm môi trường lao động; 

giúp cho người học có sự hiểu biết và ý thức trong việc giữ gìn an toàn 

sản xuất cũng như giữ gìn và xử lý môi trường lao động bị ô nhiễm. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  Phát triển sản phẩm 

Trang bị kiến thức căn bản về mối quan hệ trong tiến trình phát 

triển sản phẩm  

Sinh viên độc lập trong tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

thực phẩm mới. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

66  Công nghệ rau quả 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên liệu rau 

quả và các biến đổi xảy ra trong quá trình bảo quản chúng. Đồng thời 

cũng trang bị cho người học công nghệ bảo quản và chế biến rau quả 

bao gồm đóng hộp, làm đông và sấy khô lên men rau quả. Người học 

có thể vận dụng những kiến thức này vào thực tế để làm việc trong 

các nhà máy sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm từ rau quả. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  Công nghệ mía đường  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên liệu sản xuất 

đường; quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật, các thiết bị trong sản 

xuất đường; biến đổi của nguyên liệu trong từng công đoạn             

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68  
Phương pháp NCKH  Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 
2 Học kỳ 7 Điểm bộ phận: 30% 
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học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

69  Bao gói thực phẩm 

Sinh viên có những kiến thức về chức năng của bao bì thực phẩm, 

những quy định hiện hành đối với các thông tin trên bao bì và đặc 

điểm của một số loại bao bì thực phẩm hiện nay cũng như an toàn vệ 

sinh bao bì thực phẩm.  

 

1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

70  Công nghệ dầu béo 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về bản chất hóa học của các 

thành phần cấu tạo dầu mỡ thực phẩm và các tính chất lý hóa của 

chúng. Trọng tâm là quá trình chế biến hạt có dầu và công nghệ chế 

biến các sản phẩm từ dầu mỡ. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71  
Công nghệ thức ăn gia 

súc 

Giúp sinh viên ngành Công nghệ sau thu hoạch có những kiến thức 

về độc tố trong nguyên liệu thức ăn gia súc, chọn được các loại nguyên 

liệu phù hợp để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của gia súc. Hiểu 

được nguyên lý hoạt động, cách vận hành một số máy móc trong chế 

biến thức ăn gia súc, gia cầm. 

 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  
Bảo quản chế biến 

thủy sản 

Hiểu được thành phần hóa học của nguyên liệu thủy sản cũng như 

các biến đổi của chúng sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng trong 

quá trình chế biến các sản phẩm thủy sản. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  
Công nghệ sữa và sản 

phẩm sữa 

Sinh viên nắm bắt được những kiến thức về thành phần, tính chất 

và giá trị dinh dưỡng của sữa đối với đời sống con người. Các quá 

trình cơ bản ứng dụng trong ngành sữa, các quy trình công nghệ để 

chế biến sữa và một số sản phẩm từ sữa. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

74  
Công nghệ chế biến 

lương thực 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hạt lương thực và 

các tính chất lý hóa của chúng. Trọng tâm là quá trình bảo quản, sơ 

chế hạt lương thực và công nghệ chế biến các sản phẩm từ các loại hạt 

lương thực. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá chất lượng của hạt lương thực 

và các sản phẩm chế biến từ hạt lương thực. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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75  
Công nghệ sản xuất 

bánh kẹo 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên liệu sản xuất 

bánh kẹo; quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật, các thiết bị trong 

sản xuất bánh kẹo; biến đổi của nguyên liệu trong từng công đoạn.                           

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  Quản trị doanh nghiệp  2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

77  
Công nghệ sản xuất đồ 

hộp 

Trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành về những quá trình 

cơ bản trong sản xuất đồ hộp thực phẩm (như rau, quả, thịt, hải sản, 

sữa tiệt trùng...) Và những qui trình kỹ thuật chế biến thực phẩm đóng 

hộp. Giúp người học hiểu biết mục tiêu của quá trình thanh trùng, giá 

trị thanh trùng, và tính toán các thông số kỹ thuật trong quá trình thanh 

trùng đồ hộp thực phẩm. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  Phụ gia thực phẩm 

Các chất phụ gia phổ biến được và không được phép sử dụng trong 

thực phẩm. 

Nguyên tắc sử dụng và cách bổ sung có hiệu quả một số loại phụ 

gia thông dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm 

Các tác động có hại đến sức khỏe của một số phụ gia thực phẩm 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79  
Thực phẩm truyền 

thống 

Giúp sinh viên ngành Công nghệ sau thu hoạch có những kiến thức 

cơ bản sản phẩm truyền thống của nước ta và một nước châu Á như: 

cơ sở khoa học về việc chế biến một sản phẩm truyền thống và ứng 

dụng của công nghệ sinh học vào các quy trình chế biến sản phẩm 

truyền thống. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

80  Công nghệ enzyme  

Giúp sinh viên nắm được kiến thức chung về enzyme, các phương 

pháp và kỹ thuật cơ bản trong việc thu nhận enzyme từ các nguồn 

nguyên liệu khác nhau; kỹ thuật cố định enzyme và ứng dụng của 

enzyme cố định. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức về các 

phản ứng và các quá trình enzyme trong các lĩnh vực khác nhau như 

công nghiệp, y học…đặc biệt là ứng dụng của enzyme trong công nghệ 

thực phẩm. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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81  Công nghệ nấm men 

Sinh viên có những kiến thức và kỹ năng về nấm men và công nghệ 

sản xuất sinh khối nấm men và sản phẩm từ sinh khối nấm men. 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

82  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

83  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

4.3.6. Quản lý đất đai 

1  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

3 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

2  Hóa học đại cương  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

3  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung 

dịch và các đặc điểm của dung dịch; Trang bị kiến thức hóa học cơ 

bản về hóa học hữu cơ: liên kết cộng hóa trị, các loại đồng phân hữu 

cơ, các hiệu ứng tồn tại trong phân tử hữu cơ, cơ chế của các loại phản 

ứng của hợp chất hữu cơ; Cung cấp kiến thức cơ bản về danh pháp, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học và các phương pháp điều chế một 

số hợp chất hữu cơ quan trọng: alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon 

thơm, dẫn xuất halogen, phenol, alcohol, ether, carbonyl, carboxyl và 

amine-amino acid; Rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo, 

cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, khả 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành; Có ý thức về vai trò của Hoá 

học trong đời sống, sản xuất, khoa học của xã hội hiện đại, hình thành 

các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

1 Học kỳ 1 

Điểm cuối cùng tính 

bằng trung bình 

cộng của các bài. 

 

4  Địa lý kinh tế VN 

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp và căn bản để có thể tiếp 

thu tốt các môn học chuyên ngành về quản trị kinh doanh, kinh tế nông 

nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế thương mại, dịch vụ, kinh tế phát 

triển, kinh tế quốc tế,… 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  
QH tổng thể PTKT - 

XH 

Học phần Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH giúp sinh viên 

ngành Quản lý đất đai lập được quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 

các cấp. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

6  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích 

phân của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể 

hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn; Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức và hệ phương trình 

tuyến tính để sinh viên có thể tính toán thành thục và biết vận dụng 

các kiến thức đã học một cách linh hoạt khi tính toán và xử lí số liệu; 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn và có 

thể mô hình hóa toán học một số bài toán thực tế đơn giản. 

7  Kỹ năng mềm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 

Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

8  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

9  Cờ vua 1  
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

10  Triết học Mác - Lênin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 

biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

11  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

12  Tiếng Việt thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề 

về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người 

học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao 

tiếp một cách có hiệu quả 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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14  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

15  

Đường lối quốc phòng 

và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  
Công tác quốc phòng 

– An ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

17  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

18  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

20  Bóng chuyền cơ bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

21  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

22  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

23  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  Cờ vua 2  
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  Đánh giá tác động MT 

Nắm được các kiến thức cơ bản về môi trường, công tác đánh giá 

tác động môi trường và các phương pháp đánh giá tác động môi 

trường.  

 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

26  
Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng 

trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi 

ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

27  Nguyên lý kinh tế 

Học phần Nguyên lý kinh tế là một học phần bắt buộc trong chương 

trình đào tạo đối với ngành học Quản lý đất đai. Học phần cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức kinh tế cơ bản và ứng dụng vào thực tế 

phát triển hiện nay. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

28  Cơ sở dữ liệu 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu (CSDL), 

đặc biệt CSDL quan hệ: mô hình dữ liệu quan hệ, các ngôn ngữ truy 

vấn, thiết kế CSDL quan hệ. Sinh viên sẽ tích lũy được những hiểu 

biết cơ bản để có thể sử dụng và khai thác CSDL quan hệ một cách 

hiệu quả nhằm phục vụ cho các phần mềm chuyên môn liên quan đến 

CSDL.   

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

29  Thổ nhưỡng  

Trên cơ sở các nội dung trong học phần, sinh viên có thể áp dụng 

tốt nhất những kiến thức đó vào các môn học liên quan và vào thực 

tiễn. 

 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  Tiếng Anh 3 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

31  Trắc địa 1 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trắc địa: phương 

pháp đo đạc, tính toán sai số. 

 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

32  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

33  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

34  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

35  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

36  Cờ vua 3  Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

37  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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38  Đánh giá đất đai 

Thông qua đặc điểm, tính chất của đất đai mà so sánh đối chiếu với 

yêu cầu sử dụng đất đai cần phải có để xác định mức độ thích hợp đất 

đai tạo cơ sở dữ liệu để phục vụ quy hoạch sử dụng đất 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

39  Thống kê kinh tế  

Học phần Thống kê Kinh tế là học phần nằm trong khối kiến thức 

cơ sở ngành gồm 5 chương với các nội dung về đối tượng nghiên cứu 

và phân tổ trong thống kê kinh tế, thống kê dân số và nguồn lao động, 

thống kê của cải quốc dân, hệ thống chỉ tiêu thống kê sản lượng quốc 

dân, hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

40  
Quản lý HCNN về đất 

đai 

Học phần Quản lý hành chính Nhà nước về đất đai giúp cho sinh 

viên chuyên ngành Quản lý đất đai nắm được hoạt động tổng thể bộ 

máy quản lý hành chính Nhà nước chung, đi sâu nghiên cứu các hoạt 

động quản lý hành chính Nhà nước về đất đai của ngành Tài nguyên 

Môi trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

của chuyên ngành về hoạt động quản lý và những nguyên tắc thực 

hiện. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

41  Kinh tế đất 

Học phần Kinh tế đất là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo ngành Quản lý đất đai. Học phần trang bị một cách hệ thống những 

kiến thức cơ bản về kinh tế tài nguyên đất, cơ sơ và phương pháp 

nghiên cứu kinh tế đất cũng như đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

42  Bản đồ học 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản đồ: ngôn ngữ 

bản đồ, tổng quát hoá bản đồ, các phương pháp thành lập bản đồ 

chuyên đề. 

 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

43  Trắc địa 2 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sai số, các phương 

pháp bình sai, phương pháp xây dựng và sử dụng bản đồ. 

 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

44  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

45  
HT thông tin địa lý 

(GIS) 

Giúp cho sinh viên ngành quản lý đất đai hiểu các khái niệm liên 

quan đến hệ thống quản lý cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính 

(GIS), vai trò và ứng dụng của GIS trong ngành quản lý đất đai, cấu 

trúc dữ liệu của GIS.  

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

46  Tư tưởng HCM   

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 



437 

 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

47  Quy hoạch SD đất 

Nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về tài nguyên đất, 

nắm được quan điểm bền vững trong sử dụng đất đai. Phương pháp 

quy hoạch sử dụng đất đai trên quan điểm hợp lý và bền vững trong 

thực tế cụ thể. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

48  QH và lập DAPTNT 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về phát triển 

nông thôn, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển 

kinh tế, xã hội nông thôn mới. Trang bị cho sinh viên những phương 

pháp, kỹ năng tiếp cận nông thôn, các bước tiến hành quy hoạch, lập 

dự án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  Pháp luật đất đai 

Trang bị cho người học các quy định của của Chính sách và pháp 

luật về việc điều chỉnh các quan hệ đất đai hiện nay. 

 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  Định giá đất 

Học phần Định giá đất giúp sinh viên ngành Quản lý đất đai nhận 

định được thị trường đất đai và vận dụng thành thạo các phương pháp 

định giá đất để xác định được giá các loại đất khác nhau. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

51  Trắc địa ảnh viễn thám 

Nắm được các kiến thức cơ bản về ảnh máy bay, ảnh vệ tinh và vận 

dụng được các phương pháp đo ảnh để thành lập bản đồ phục vụ cho 

chuyên ngành Quản lý đất đai. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

52  Bản đồ địa chính 

Giúp cho sinh viên ngành quản lý đất đai hiểu các khái niệm liên 

quan đến bản đồ địa chính, tính chất, đặc điểm, nội dung của bản đồ 

địa chính, các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  Khởi nghiệp 
Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 
2 Học kỳ 5 Điểm bộ phận: 30% 
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Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  Phương pháp NCKH  

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

55  
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận 

thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về 

lịch sử của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  
Quy hoạch đô thị và 

điểm dân cư nông thôn 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy hoạch đô thị và điểm 

dân cư nông thôn. Góp phần đào tạo kỹ sư quản lý đất đai có khả năng 

làm việc thực tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  ĐK thống kê đất đai 
Học phần Đăng ký thống kê đất đai giúp cho sinh viên chuyên 

ngành Quản lý đất đai nắm được hoạt động đăng ký đất đai và thống 
2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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kê đất đai, các trình tự thủ tục thực hiện, phục vụ cho công tác quản 

lý nhà nước về đất đai tại các đơn vị hành chính. 

58  HT thông tin đất (LIS) 

Học viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững các nguyên 

tắc về hệ thống thông tin đất đai ở nước ta. Có khả năng ứng dụng 

công nghệ hiện đại để xây dựng LIS. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

59  
Thị trường bất động 

sản 

Học phần Thị trường bất động sản trang bị kiến thức cho sinh viên 

chuyên ngành Quản lý đất đai về quản lý thị trường bất động sản, góp 

phần nâng cao kiến thức phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về bất 

động sản. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  Sinh thái sinh học đất 

Xác định thành phần sinh thái đất ảnh hưởng hoạt động sinh học 

xảy ra trong đất mà có biện pháp đề xuất sử dụng, cải tạo phục vụ có 

hiệu quả quỹ tài nguyên đất của cơ sở sản xuất. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

61  
Phương pháp toán 

trong quy hoạch 

Học viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững các nguyên 

tắc, phương pháp áp dụng các bài toán dự báo và quy hoạch liên quan 

đến quy hoạch sử dụng đất. 

 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

62  Đo đạc địa chính 

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về phân hạng, độ chính xác, 

công nghệ đo đạc, kết quả xây dựng lưới khống chế Nhà nước của 

Việt Nam và khả năng ứng dụng nó trong xây dựng lưới toạ độ địa 

chính. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  
Đánh giá số liệu phân 

tích đất 

Cung cấp những kiến thức cơ bản, và rất cần thiết cho sinh viên về 

đánh giá số liệu phân tích các chỉ tiêu lý, hóa tính của đất, qua đó có 

được những đánh giá, nhận xét về độ phì nhiêu của đất. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  
Tin học trong thiết kế 

và thành lập bản đồ 

Giúp cho sinh viên ngành quản lý đất đai hiểu các khái niệm liên 

quan đến việc sử dụng các phần mềm để thành lập bản đồ đặc biệt là 

bản đồ địa chính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

3 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  
HT định vị toàn cầu 

(GPS) 

Học viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững các nguyên 

tắc về hệ thống định vị toàn cầu, đặc biệt là GPS. Có khả năng ứng 

dụng công nghệ GPS trong quản lý đất đai. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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66  Rèn nghề tổng hợp 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức đo đạc đất đai phục vụ thành 

lập bản đồ chuyên đề quản lý đất đai; 

Hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thứcđã học đểđiều tra hiện 

trạng sử dụng đất phục vụ thống kê đất đai trên cơ sở kết hợp hồ sơ 

địa chính và đối soát thực địa, tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, 

hoàn thiện hồ sơ địa chính; 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về điều tra, đánh giá đặc điểm điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, điều tra hộ phục 

vụ lập dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phương án quy hoạch 

sử dụng đất và quy hoạch xây dựng điểm dân cư; 

Trang bị cho sinh viênkiến thức về điều tra, đánh giá thực trạng 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phân loại khu vực và vị trí đất phục 

vụ định giá ở và đất nông nghiệp tại đô thị và nông thôn; 

Sinh viên có khả năng kết nối học phần Rèn nghề tổng hợp với các 

học phần khác trong Chương trình đào tạo của ngành Quản lý đất đai 

để giải quyết các công việc chuyên môn của ngành tại địa phương. 

5 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  Thanh tra đất đai 

Giúp cho sinh viên nắm chắc những vấn đề cơ bản của công tác 

thanh tra đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, là 

một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý Nhà nước về đất 

đai; vận dụng được ở thực tế địa phương trong lĩnh vực đất đai. 

1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68  
Quan hệ đất và cây 

trồng 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản mối quan hệ giữa dinh 

dưỡng đất và cây trồng, làm cơ sở để tính toán hiệu quả sử dụng đất, 

bố trí cây trồng hợp lý, phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

69  Lâm nghiệp đại cương 

Môn học LNXH nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về lâm nghiệp, là một học phần kiến thức bổ trợ cho sinh viên 

không chuyên. Qua môn học này, sinh viên hiểu rõ hơn về các đặc 

trưng và tính đặc thù của sản xuất Lâm nghiệp. Môn học còn giúp cho 

người học có cơ sở để áp dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù 

hợp với hoàn cảnh cụ thể, công việc và thực hiện linh hoạt các hoạt 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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động sản xuất có gắn với Lâm nghiệp sau khi ra trường. Môn học còn 

khuyến khích sự quan tâm và sự tham gia của sinh viên tiếp cận các 

hoạt động Lâm nghiệp ở Việt Nam. 

70  Trồng trọt đại cương 

Nắm được những kiến thức cơ bản về các điều kiện và yêu cầu để 

cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nhằm bố trí cây trồng phù hợp 

trên các loại đất khác nhau. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71  

Phương pháp viễn 

thám trong theo dõi 

biến động quản lý tài 

nguyên đất 

Nắm được các phương pháp quản lý biến động sử dụng đất cả về 

thông tin thuộc tính và thể hiện về mặt không gian bằng ảnh viễn thám. 

 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  
Tin học trong QL đất 

đai 

Giúp sinh viên làm quen và sử dụng một số phần mềm mà sinh viên 

chưa được học trước khi ra trường như: Pronet, ViLIS… 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  Thuế nhà đất 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuế, phương pháp 

xác định các loại thuế nhà đất. 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

74  
Văn bản quản lý đất 

đai hiện hành 

Học phần Văn bản quản lý đất đai hiện hành trang bị kiến thức cho 

sinh viên chuyên ngành Quản lý đất đai những quy định hiện đang áp 

dụng thông qua các văn bản quản lý nhà nước, nhằm giúp cho sinh 

viên vận dụng để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động 

quản lý Nhà nước về đất đai. Cập nhật kịp thời các thông tin về quản 

lý đất đai hiện hành, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức để tiếp cận 

tốt lĩnh vực chuyên môn sau khi ra trường. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

75  Quy hoạch cảnh quan 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy hoạch cảnh 

quan: nguyên tắc quy hoạch, bố trí cảnh quan đường phố, công viên 

và khu dân cư. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  Xử lý dữ liệu đo đạc 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xử 

lý số liệu trong đo đạc. 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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77  
Quản lý sàn giao dịch 

bất động sản  

Học phần giúp sinh viên ngành Quản lý đất đai xây dựng được sàn 

giao dịch bất động sản và quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất 

động sản. 

 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  
Quản lý tái tạo tài 

nguyên đất 
 2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

80  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

 

 

4.3.7. Công nghệ thực phẩm 

1  Tiếng Anh 1 

Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con 

người, đồ ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà; Trang bị 

cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng từ chỉ tần 

suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / there 

are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện 

tại đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của 

động từ có quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng 

âm trong câu; Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về 

văn hóa, đời sống, con người của các nước nói tiếng Anh; Trang bị 

cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương 

tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những 

văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản 

có sử dụng liên từ. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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2  Sinh học đại cương 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ bản 

của sự sống; cấu trúc và chức năng của tế bào; mô, các cơ quan và các 

hệ cơ quan trong cơ thể động – thực vật; các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng trong cơ thể sống, trong tế bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử; các qui luật di 

truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần thể; các loại biến 

dị ở sinh vật. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

3  Hóa học đại cương  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, các quá trình hóa học, các 

tính chất hóa học quan trọng của hợp chất vô cơ, hữu cơ; Rèn luyện 

cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức lí thuyết để giải quyết 

các bài toán hóa học, đồng thời giải thích được các hiện tượng thực 

tiễn liên quan đến môn học; Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập 

trung trong học tập. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

4  
Toán cao cấp cho Nông 

Lâm 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích 

phân của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể 

hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn; Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức và hệ phương trình 

tuyến tính để sinh viên có thể tính toán thành thục và biết vận dụng 

các kiến thức đã học một cách linh hoạt khi tính toán và xử lí số liệu; 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn và có 

thể mô hình hóa toán học một số bài toán thực tế đơn giản. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

5  
Thực hành sinh đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, cách 

thức sử dụng và bảo quản kính hiển vi và các vật dụng khác sử dụng 

trong các bài học; cách lấy mẫu, cách làm tiêu bản đúng, đẹp và quan 

sát nhanh, chính xác; phương pháp giải phẫu, quan sát nội quan của 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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các đối tượng đại diện cho Ngành Động vật có xương sống chính xác, 

an toàn. 

6  Hóa hữu cơ 

Trang bị cho sinh viên không chuyên những kiến thức cơ bản và 

cốt lõi về những hợp chất hữu cơ, giúp sinh viên tiếp thu tốt các học 

phần tiếp theo như hóa phân tích, hóa học thực phẩm, hóa sinh thực 

phẩm… 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

7  
Nhập môn công nghệ 

thực phẩm 

Giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành công nghệ thực 

phẩm nhằm tạo động lực, hứng thú và định hướng nghề nghiệp khi 

tham gia chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm. 

1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

8  Kỹ năng mềm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm 

thiết yếu. 

Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ 

quốc và xã hội. 

2 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

9  
Thể dục cơ bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

10  Cờ vua 1 
Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu 

hết. 
1 Học kỳ 1 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

11  Tiếng Anh 2 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe 

và trải nghiệm; Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going 

to, tương lai đơn, so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; 

ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu 

nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển; Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng 

Anh; Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng 

đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

12  Triết học Mác - Lênin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác – Lênin; Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận 

biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của các môn học khác; Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

13  Tin học đại cương 

Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ 

bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ 

học tập một cách hiệu quả. 

Kiến thức của môn học là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng 

tiếp cập, học tập các môn học khác có sử dụng máy tính. 

Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ 

học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao 

hơn. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  
Thực hành hóa học đại 

cương 

Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung 

dịch và các đặc điểm của dung dịch; Trang bị kiến thức hóa học cơ 

bản về hóa học hữu cơ: liên kết cộng hóa trị, các loại đồng phân hữu 

cơ, các hiệu ứng tồn tại trong phân tử hữu cơ, cơ chế của các loại phản 

ứng của hợp chất hữu cơ; Cung cấp kiến thức cơ bản về danh pháp, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học và các phương pháp điều chế một 

số hợp chất hữu cơ quan trọng: alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon 

thơm, dẫn xuất halogen, phenol, alcohol, ether, carbonyl, carboxyl và 

amine-amino acid; Rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo, 

cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, khả 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành; Có ý thức về vai trò của Hoá 

học trong đời sống, sản xuất, khoa học của xã hội hiện đại, hình thành 

các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

1 Học kỳ 1 

Điểm cuối cùng tính 

bằng trung bình 

cộng của các bài. 
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15  Hóa lí 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu được cơ sở lý 

thuyết của quá trình hóa học và ảnh hưởng của các thông số vật lý, 

hóa học đến hệ hóa học và quá trình hóa học, làm nền tảng để sinh 

viên học tiếp các môn khoa học khác của chuyên ngành và ứng dụng 

vào các quá trình thực tế sản xuất. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  Vật lý B 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh 

vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và Vật lý hạt nhân; rèn luyện cho sinh 

viên các kỹ năng: giải bài tập, giải thích được một số hiện tượng vật 

lý, các nguyên tắc hoạt động của các thiết bị máy móc thường gặp 

trong đời sống và trong kĩ thuật. Những kiến thức này không chỉ giúp 

sinh viên học và nghiên cứu các môn học khác, mà còn góp phần rèn 

luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực 

nghiệm và xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

17  
Thực hành vật lý Đại 

cương 

Tiến hành làm thí nghiệm để khắc sâu và kiểm chứng lại các kiến 

thức lý thuyến đã học thuộc các lĩnh vực cơ, nhiệt, điện quang. Đồng 

thời, rèn luyện cho sinh viên một số phép đo các đại lượng cơ bản của 

vật lý, biết cách xử lý sai số và đánh giá các kết quả thực nghiệm. 

1 Học kỳ 2 

Điểm trung bình của 

các bài báo cáo thực 

hành:  100%. 

18  Hình họa-Vẽ kỹ thuật 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách đọc 

và cách thành lập các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình học tập sinh 

viên phải nắm vững các kiến thức cơ bản như lý thuyết về phép chiếu, 

các phương pháp biểu diễn vật thể, nắm vững các quy tắc của tiêu 

chuẩn nhà nước về bản vẽ đồng thời rèn luyện các kỹ năng thực hành 

... 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  
Đường lối QPAN của 

ĐCSVN 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

3 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

20  
Công tác Quốc phòng 

– An ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết 

thúc HP2 đạt kết quả cao. 

Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây 

dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

21  Quân sự chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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22  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra 

bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu 

được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ 

canh gác (cảnh giới). 

2 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

23  Bóng chuyền cơ bản 

Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, 

Đệm bóng, phát bóng). 

 

1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  Bơi lội cơ bản Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  Cầu lông cơ bản 
Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

26  Bóng bàn cơ bản Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

27  Cờ vua 2 
Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 
1 Học kỳ 2 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

28  Tiếng Anh 3 

Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, 

sức khỏe và các loại bệnh tật; Ccác chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như 

các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ 

chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

3 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn 

và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm; Kiến thức về đất 

nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh; Bốn kỹ năng tiếng như 

nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ năng nói 

độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

29  
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập 

nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc 

những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên 

lý luận chính trị. 

Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh 

giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng 

trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi 

ra trường. 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối 

với người học. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

30  Xác suất - Thống kê 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất - thống 

kê và vận dụng vào công tác thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của sinh 

viên. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

31  Kỹ thuật nhiệt 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về những quy luật 

khách quan có liên quan đến nhiệt năng và những giải pháp ứng dụng 

có hiệu quả các quy luật đó vào kỹ thuật.  

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

32  Hóa phân tích 

Hiểu được lý thuyết về phân tích định tính và phân tích định lượng. 

Hình thành kỹ năng, kỹ xảo thao tác thực hành trong khi phân tích 

mẫu.  

 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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33  
Quá trình và TB cơ học 

trong CNTP 

Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình 

cơ học và ứng dụng trong tính toán quá trình, thiết kế các thiết bị phục 

vụ cho sản xuất hóa học và thực phẩm. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

34  Tâm lý học 

Giúp cho sinh viên hiểu được những tri thức khoa học, cơ bản, hiện 

đại về tâm lí học. 

Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ 

sở đó giúp sinh viên hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người 

khác để sống, học tập đạt hiệu quả tốt nhất và ra trường thích ứng với 

nghề nghiệp nhanh nhất. 

Giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng học, nghiên cứu 

tâm lí học và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của 

tâm lí học cũng như các khoa học khác. 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

35  Xã hội học đại cương 

Người học có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương 

pháp thu thập thông tin. Từ đó, người học có kĩ năng vận dụng chúng 

vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

36  
Pháp luật Việt Nam 

ĐC 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật. nói 

chung và những hiểu biết nhất định về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

37  Tiếng Việt thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề 

về văn bản, đoạn văn, câu, từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người 

học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động giao 

tiếp một cách có hiệu quả 

2 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

38  
Thể dục nhịp điệu cơ 

bản 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính 

xác. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

39  Taekwondo cơ bản Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 



451 

 

40  Bóng đá cơ bản 
Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 
1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

41  Bóng rổ cơ bản Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

42  Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 1 Học kỳ 3 

Điểm bộ phận: 20% 

Thi kết thúc học 

phần: 80% 

43  Tiếng Anh 4 

Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, 

công nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng; Ngữ pháp 

tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên nhân 

và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ 

hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ 

sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý 

nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn; Các kỹ năng nghe lấy thông 

tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại giữa những 

người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, 

các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu 

được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh 

hoạ; Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ 

thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó 

chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các 

chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. Các chiến lược đọc 

hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng tin, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ; Các kỹ năng viết 

để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc 

truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan 

đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân. 

44  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 

chung. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

45  

Quá trình và TB truyền 

nhiệt và truyền khối 

trong CNTP 

Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình 

cơ học và ứng dụng trong tính toán quá trình, thiết kế các thiết bị phục 

vụ cho sản xuất hóa học và thực phẩm. 

Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ có được các kiến thức cơ 

bản về lý thuyết các quá trình truyền khối, các nguyên lý, định luật 

cân bằng vật chất, năng lượng liên quan tới từng quá trình truyền khối 

như chưng cất, trích ly, khuếch tán. Đồng thời biết các phương pháp 

tính toán áp dụng trong tính toán thiết kế thiết bị cho từng quá trình 

truyền khối. 

3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

46  
TTGT quá trình và TB 

CNTP  

Giúp sinh viên nắm bắt được các kiến thức thực tế về cấu tạo, 

nguyên lý hoạt động của các máy thiết bị chế biến thực phẩm ở quy 

mô công nghiệp. 

2 Học kỳ 4 
Báo cáo thu hoạch: 

100% 

47  
Cơ sở thiết kế nhà máy 

TP 

Giúp sinh viên có hoàn thành bản vẻ về sơ đồ nhà máy, bố trí máy 

móc thiết bị trong nhà máy thực phẩm. 

 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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48  
Vi sinh vật học thực 

phẩm 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng một cách đầy đủ về vi 

sinh vật nói chung và vi sinh vật trong thực phẩm nói riêng. 
3 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  
Thực hành vi sinh vật 

thực phẩm  

Học phần nhằm củng cố kiến thức về vi sinh vật thực phẩm cho 

sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm. Sinh viên nắm được các 

yêucầu phân tích vi sinh vật trong thực phẩm, có khả năng xác định 

các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm vi sinh vật với từng mẫu thực phẩm xác 

định, nắm vững kỹ năng cần thiết trong thực hành kiểm nghiệm vi sinh 

vật thực phẩm. 

1 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  Cơ sở kỹ thuật TP 

Giúp cho sinh viên hiểu và trình bày được bản chất, mục đích của 

từng quá trình công nghệ; những quá trình đó sẽ gây ra những biến đổi 

gì đối với nguyên liệu và kết quả của nó đạt được là gì trong quá trình 

công nghệ đó; các thiết bị và nguyên tắc hoạt động, vận hành thiết bị 

phục vụ cho các quá trình đó. 

2 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

51  
Kỹ thuật an toàn lao 

động 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về: an toàn trong 

quá trình sử dụng dụng cụ và trang thiết bị điện, thiết bị áp lực, cháy 

nổ trong sản xuất, trong sinh hoạt cũng như việc xử lý ô nhiễm môi 

trường lao động. 

1 Học kỳ 4 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

52  Khởi nghiệp 

Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể 

hoá ý tưởng đó. 

Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực 

hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  Tư tưởng HCM   

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

54  Hóa sinh thực phẩm  

Cung cấp cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm những kiến 

thức cơ bản về các quá trình biến đổi của các hợp chất chủ yếu trong 

quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm; Cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức về hóa sinh học các quá trình lên men, hóa sinh học các quá 

trình sản xuất enzyme - là cơ sở cho các môn học khác như công nghệ 

sinh học thực phẩm, vi sinh thực phẩm, công nghệ lên men, công nghệ 

chế biến thịt, sữa, chè, cà phê, công nghệ enzyme... 

3 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

55  
Thực hành hóa sinh 

thực phẩm  

Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết Hóa sinh thực phẩm. 

Cung cấp cho sinh viên các phương pháp phân tích chỉ tiêu hóa sinh 

trong nông sản và thực phẩm. Các kỹ năng của môn học là cơ sở cho 

các môn học khác như công nghệ sinh học thực phẩm, vi sinh thực 

phẩm, công nghệ lên men, công nghệ chế biến thịt, sữa, cà phê… 

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  Bảo quản thực phẩm 

Nắm bắt các hư hại của nông sản và các sản phẩm được chế biến từ 

nông sản xảy ra trong quá trình bảo quản (nông sản, rau quả tươi, thực 

phẩm), phương pháp bảo quản và cách thức hạn chế. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  
Kiểm nghiệm lương 

thực, thực phẩm 

Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về các vấn đề chung 

về kiểm định chất lượng lương thực thực phẩm, phân tích cảm quan 

chất lượng lương thực thực phẩm, nguyên lý và ứng dụng của các 

phương pháp phân tích hóa lý, vi sinh trong phân tích các chỉ tiêu của 

lương thực và thực phẩm. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

58  
Công nghệ sinh học 

thực phẩm 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về: Công 

nghệ sinh học tổng quát; Kỹ thuật gen, ứng dụng của CNSH trong bảo 
2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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quản chế biến thực phẩm như công nghệ lên men, công nghệ protein 

đơn bào và ứng dụng của CNSH trong bảo vệ môi trường. 

59  
Kỹ thuật bao bì thực 

phẩm 

Sinh viên có những kiến thức về chức năng của bao bì thực phẩm, 

những quy định hiện hành đối với các thông tin trên bao bì và đặc 

điểm của một số loại bao bì thực phẩm hiện nay cũng như an toàn vệ 

sinh bao bì thực phẩm.  

1 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  
Công nghệ sản xuất cà 

phê 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản để sinh viên có khả 

năng vận dụng các kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản nguyên liệu, 

kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ các nguyên liệu cà phê. Tạo cho 

sinh viên có mối quan tâm và yêu thích nhất định đối với quy trình chế 

biến cà phê; phát triển, đa dạng các sản phẩm từ những nguyên liệu 

này.  

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

61  Đánh giá cảm quan TP 

Phù hợp với sứ mạng chung của nhà trường và ngành, chất lượng 

học cao, có khả năng phát triển, nghiên cứu khoa học mang tính ứng 

dụng cao, sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả. 

2 Học kỳ 5 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

62  
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền 

(1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  Dinh dưỡng học Trang bị cho sinh viên nắm được: 2 Học kỳ 6 Điểm bộ phận: 30% 
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Kiến thức cơ bản về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thực 

phẩm 

   Hiểu rõ về các loại khẩu phần ăn cho các đối tượng khác nhau 

    Nắm vững các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm và vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong ngành ăn uống. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  Công nghệ lạnh và sấy 

Hiểu rõ về hệ thống lạnh nói chung trong chu trình lạnh, các hư 

hỏng có thể xảy ra trong quá trình làm lạnh hoặc làm lạnh đông thực 

phẩm đồng thời đưa ra được các biện pháp hạn chế và khắc phục. Nắm 

bắt được các phương pháp cũng như công nghệ sấy trong sản xuất 

nông sản và thực phẩm. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  
Công nghệ chế biến 

lương thực 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hạt lương thực và 

các tính chất lý hóa của chúng. Trọng tâm là quá trình bảo quản, sơ 

chế hạt lương thực và công nghệ chế biến các sản phẩm từ các loại hạt 

lương thực. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá chất lượng của hạt lương thực 

và các sản phẩm chế biến từ hạt lương thực. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

66  

Công nghệ sản xuất 

rượu, bia, nước giải 

khát 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở về lên men trong 

sản xuất rượu bia; nước giải khát lên men và pha chế. Đồng thời trang 

bị những kỹ năng thực hành trong kỹ thuật sản xuất rượu bia và nước 

giải khát. 

3 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

67  
Mô hình hóa và tối ưu 

hóa trong CNTP 

Sau khi học xong học phần này người học có thể độc lập tiến hành 

bố trí các thí nghiệm của các nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý 

các số liệu của kết quả thí nghiệm. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

68  Công nghệ dầu béo 

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản thành phần cấu tạo, 

các tính chất hóa lý, các chỉ tiêu chất lượng của chất béo nói chung. 

Nắm rõ quá trình khai thác dầu thô, dầu tinh luyện và công nghệ chế 

biến một số sản phẩm từ dầu mỡ. Có những hiểu biết cơ bản về chức 

năng sinh học, giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng của dầu mỡ đến sức 

khỏe từ đó vận dụng trong việc nâng cao chất lượng và cải tiến sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng. 

2 Học kỳ 6 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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69  Thực tập rèn nghề 

Giúp cho sinh viên nắm được quy trình sản xuất, nguyên lý hoạt 

động và các quá trình xảy ra trong các thiết bị trong nhà máy chế biến 

thực phẩm. Là dịp để sinh viên liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực 

tế sản xuất, hiểu rõ hơn lý thuyết cũng như biết được cấu tạo của các 

loại máy móc thiết bị sử dụng trong công nghiệp, đồng thời rèn luyện 

các kỹ năng cơ bản trong sản xuất thực tế công tác. 

2 Học kỳ 6 

Điểm chuyên cần: 

20 % 

Điểm viêt báo cáo: 

20% 

 Điểm báo cáo trước 

hội đồng: 60% 

 

70  Phát triển sản phẩm 

Trang bị kiến thức căn bản về mối quan hệ trong tiến trình phát 

triển sản phẩm  

Sinh viên độc lập trong tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

thực phẩm mới. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

71  Đồ án công nghệ TP 

Đồ án công nghệ nhằm rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần 

thiết để hoàn thành một báo cáo khoa học cụ thể. 

Sinh viên có khả năng phân tích, tập hợp những kiến thức chuyên 

ngành trong quá trình tham khảo các cơ sở dữ liệu có sẵn để hoàn thiện 

một bài báo cáo khoa học và có khả năng trình bày một vấn đề chuyên 

môn trước tập thể. 

2 Học kỳ 7 

Điểm xây dựng ý 

tưởng và viết đề 

cương nghiên cứu: 

10 % 

Điểm ý thức khi viết 

báo cáo: 10% 

Điểm hoàn tất báo 

cáo: 40% 

Điểm báo cáo trước 

hội đồng: 40% 

 

72  
Quản trị chất lượng 

trong CNTP 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống quản lý chất 

lượng thực phẩm và các quy phạm pháp luật trong kinh doanh và sản 

xuất thực phẩm.  

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về: an toàn thực 

phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi và trong các cơ sở sản xuất thực 

phẩm, xác định nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, từ 

đó đưa ra biện pháp phòng ngừa và đánh giá rủi ro đối với sản phẩm 

thực phẩm. 

1 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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74  
Thực tập chuyên 

ngành 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về:  đặc 

điểm vùng nguyên liệu của nhà máy, điều kiện ngoại cảnh, mặt bằng 

tổng thể, dây chuyền công nghệ. mặt bằng phân xưởng sản xuất chính, 

quy trình quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực 

phẩm tại cơ sở thực tập. 

2 Học kỳ 7 

Chuyên cần: 10% 

Điểm các bài thực 

hành: 10% 

Điểm bảo vệ thạc 

tập tại nhà máy: 

80% 

75  
Công nghệ SX chè và 

các SP cây nhiệt đới 

Phù hợp với sứ mạng chung của nhà trường và ngành, chất lượng 

học cao, có khả năng phát triển, nghiên cứu khoa học mang tính ứng 

dụng cao, sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  
Công nghệ chế biến 

thịt và thủy sản 

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về các biến đổi hóa sinh 

của nguyên liệu thịt sau giết mổ, các phương pháp bảo quản nguyên 

liệu thịt và trong quá trình chế biến các sản phẩm từ thịt. 

Hiểu được thành phần hóa học của nguyên liệu thủy sản cũng như 

các biến đổi của chúng sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng trong 

quá trình chế biến thủy sản. Hiểu rõ quy trình bảo quản và chế biến 

một số sản phẩm từ thủy sản. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

77  
Công nghệ chế biến 

sữa và trứng 

Sinh viên nắm bắt được những kiến thức về thành phần, tính chất 

và giá trị dinh dưỡng của sữa, trứng đối với đời sống con người. Các 

quá trình cơ bản ứng dụng trong ngành sữa, trứng, các quy trình công 

nghệ để chế biến sữa, trứng. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

78  Công nghệ rau quả 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên liệu rau 

quả và các biến đổi xảy ra trong quá trình bảo quản chúng. Đồng thời 

cũng trang bị cho người học công nghệ bảo quản và chế biến rau quả 

bao gồm đóng hộp, làm đông và sấy khô lên men rau quả. Người học 

có thể vận dụng những kiến thức này vào thực tế để làm việc trong 

các nhà máy sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm từ rau quả. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

79  
Công nghệ sản xuất 

đường, bánh kẹo 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về dây chuyền sản xuất mía 

đườngvà bánh kẹo cơ bản 

Nắm vững cácthuật ngữ, các tính chất của nguyên liệu có ảnh 

hưởng đến quá trình sản xuất, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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biến đổi của nguyên liệu và yêu cầu của sản phẩm đầu ra trong từng 

công đoạn sản xuất.                           

80  
Xử lý phế phụ phẩm 

trong CNTP 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản thành phần tính chất của một số loại phụ phẩm thực phẩm, các 

phương pháp công nghiệp để tái chế, tái sử dụng,; có khả năng vận 

dụng những kiến thức đã học để giải thích và đề xuất những vấn đề cụ 

thể liên quan đến xử lý phụ phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi 

trường. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

81  Công nghệ enzyme  

Giúp sinh viên nắm được kiến thức chung về enzyme, các phương 

pháp và kỹ thuật cơ bản trong việc thu nhận enzyme từ các nguồn 

nguyên liệu khác nhau; kỹ thuật cố định enzyme và ứng dụng của 

enzyme cố định. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức về các 

phản ứng và các quá trình enzyme trong các lĩnh vực khác nhau như 

công nghiệp, y học…đặc biệt là ứng dụng của enzyme trong công nghệ 

thực phẩm. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

82  Phương pháp NCKH  

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác 

định các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học, viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết một báo cáo khoa học, 

luận văn tốt nghiệp kỹ sư. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

83  

Các kỹ thuật hiện đại 

trong công nghệ chế 

biến thực phẩm 

Hiểu rõ cơ sở khoa học của các quá trình tiên tiến trong công nghệ 

chế biến thực phẩm và phạm vi ứng dụng của chúng. 

Thiết kế được những quy trình sản xuất thực phẩm có sử dụng các 

quá trình tiên tiến nhằm hạn chế tổn thất sản xuất, cải thiện chất lượng 

sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường. 

Nhận biết được qui luật biến đổi của nguyên liệu diễn ra trong các 

quá trình chế biến để lựa chọn thông số công nghệ phù hợp. 

Chọn được thiết bị phù hợp để vận hành quá trình. 

Đánh giá được những ưu điểm của quy trình sản xuất thực phẩm có 

sử dụng các quá trình tiên tiến và đề xuất hướng phát triển của nó trong 

tương lai. 

2 Học kỳ 7 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 
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84  Phụ gia thực phẩm 

Các chất phụ gia phổ biến được và không được phép sử dụng trong 

thực phẩm. 

Nguyên tắc sử dụng và cách bổ sung có hiệu quả một số loại phụ 

gia thông dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm 

Các tác động có hại đến sức khỏe của một số phụ gia thực phẩm. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

85  
Thực phẩm truyền 

thống 

Giúp sinh viên ngành Công nghệ sau thu hoạch có những kiến thức 

cơ bản sản phẩm truyền thống của nước ta và một nước châu Á như: 

cơ sở khoa học về việc chế biến một sản phẩm truyền thống và ứng 

dụng của công nghệ sinh học vào các quy trình chế biến sản phẩm 

truyền thống. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

86  Thực phẩm chức năng 

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về thực phẩm chức 

năng, tầm quan trọng của thực phẩm chức năng trong bảo vệ sức khỏe 

con người cũng như nguyên lý và khả năng phát triển một sản phẩm 

chức năng. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

87  
Công nghệ sản xuất mì 

chính và nước chấm 

Sinh viên có những kiến thức về: những kiến thức về: Nguyên liệu 

sản xuất mì chính, các phương pháp sản xuất mì chính, Công nghệ sản 

xuất nước chấm từ thủy sản và đậu nành. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

88  

Công nghệ tinh dầu và 

hương thơm thực 

phẩm 

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành thực phẩm và liên quan 

những kiến thức cơ bản về công nghệ tinh dầu và hương thơm thực 

phẩm. Hiểu biết về đặt tính hóa lý, hóa sinh của tinh dầu và hương 

thơm, qua đó có thể áp dụng trong công nghệ khai thác và các ứng 

dụng của nó trong công nghệ thực phẩm. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

89  
Công nghệ sản xuất đồ 

hộp 

Trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành về những quá trình 

cơ bản trong sản xuất đồ hộp thực phẩm (như rau, quả, thịt, hải sản, 

sữa tiệt trùng...) Và những qui trình kỹ thuật chế biến thực phẩm đóng 

hộp. Giúp người học hiểu biết mục tiêu của quá trình thanh trùng, giá 

trị thanh trùng, và tính toán các thông số kỹ thuật trong quá trình thanh 

trùng đồ hộp thực phẩm. 

2 Học kỳ 8 

Điểm bộ phận: 30% 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

90  
Công nghệ sữa và sản 

phẩm sữa 

Sinh viên nắm bắt được những kiến thức về thành phần, tính chất 

và giá trị dinh dưỡng của sữa đối với đời sống con người. Các quá 
2 Học kỳ 8 Điểm bộ phận: 30% 
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trình cơ bản ứng dụng trong ngành sữa, các quy trình công nghệ để 

chế biến sữa và một số sản phẩm từ sữa. 

Thi kết thúc học 

phần: 70% 

91  Khoá luận tốt nghiệp  10 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

92  Chuyên đề tốt nghiệp  4 Học kỳ 8 
Báo cáo tốt nghiệp: 

100% 

5. Khoa Sư phạm 

5.1. Ngành Sư phạm Ngữ văn 

Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

1  

Triết học 

Mác -Lê 

nin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin.  

Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý 

luận cho việc nhận thức các vấn đề,nội dung của các môn học khác. 

Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-Lênin. 

 

3 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 

2  

Kinh tế 

chính trị 

Mác -lê nin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ 

thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng 

cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung mang 

tính kinh viện đối với người học không chuyên lý luận chính trị. 

 Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất 

của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp 

2 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra 

trường. 

 Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một 

trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

 Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức Chủ 

nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước 

liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sinh viên có 

thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền 

tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

 

2  Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 

4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh 

và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo 

tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức 

được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2  Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 

5  

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh 

giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2 5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý 

thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo 

của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học 

tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan 

niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

 

thúc học 

phần: 70 

% 

6  

Quản lý 

HCNN& 

QLGD ĐT 

Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước 

và quản lí giáo dục đào tạo, cụ thể: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Nhà nước, quản lí hành chính Nhà nước, 

quản lí Nhà nước về Giáo dục và đào tạo; Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về 

giáo dục và đào tạo; Điều lệ Nhà trường; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Giáo viên 

Tiểu học và Giáo viên Trung học cơ sở, trung học phổ thông; Luật Giáo dục, Luật cán bộ, 

công chức; Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Giáo dục địa phương. 

 Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng một số vấn đề cơ bản về 

quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào tạo vào thực tiễn; Trình bày văn 

bản đúng thể thức. Rèn luyện sinh viên khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết 

các vấn đềvề quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào. 

1  Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 

7  

Xã hội học 

đại cương 
 Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt đối tượng nghiên cứu cách 

tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã hội khác.   

Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học 

2 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 20 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như quy trình tiến hành 

một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin. Sinh viên có kĩ năng 

vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên cứu những vấn đề xã hội có liên quan. 

phần: 80 

% 

8  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

 Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; 

Hiểu được các khái niệm pháp lý: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

Có kiến thức cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

Có kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện và vận dụng 

kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn học tập, công việc và 

đời sống; 

 Rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật. 

 

2 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 

9  

Lịch sử văn 

minh thế 

giới 

Trang bị những kiến thức cơ bản về các khái niệm văn hoá, văn minh, khái lược các nền văn 

minh lớn trong lịch sử, sự giao thoa giữa các nền văn minh,văn minh phương Đông cổ trung 

đại, văn minh phương Tây cổ trung đại, văn nhân loại thời cận hiện đại.  

      Trang bị những kỹ năng cơ bản như kĩ năng phân tích, so sánh; kĩ năng vận dụng. 

         Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và  trong công việc. 

       Có thái độ tôn trọng đa dạng văn hóa, biết quý trọng và giữ gìn những thành tựu văn 

minh nhân loại; có tinh thần ham học, yêu thích các môn Khoa học xã hội.  

 

2 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 20 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần:80 

% 

10  

Kỹ năng 

mềm 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết yếu. 

 Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công việc và phát triển 

bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội 

  Thực 

hành tại 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

 lớp: 

100% 

11  

Khởi 

nghiệp 

 Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ về tố chất 

và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý tưởng đó. 

 Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ chức các 

nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

 Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện các hoạt 

động chính của quá trình kinh doanh. 

 

2 5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 

12  

Tiếng Anh 

1 

- Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về gia đình, hoạt động hàng ngày, sở thích, 

thời gian, thời tiết và khí hậu, ngôn ngữ điện thoại, âm nhạc, nhà cửa, thức ăn;  

- trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, giới từ chỉ thời gian và 

nơi chốn (at, in, on, to), trạng từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu 

trúc like + V-ing, be và do, there is / there are và there was / there were, mạo từ a và an, 

định lượng từ, tính từ so sánh hơn, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn; 

cách phát âm các âm: /ʌ/, /h/, /aɪ /, /ɪ/, /i:/, /j/, /ŋ/, /əʊ/, /θ/, /ju:/, /eə/, /ɪə/, /s/, /ʃ/, /ea/, /ə/, âm 

đuôi _ed của động từ có quy tắc và nhấn trọng âm trong câu (sentence stress); 

- cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời sống, con người 

của các nước nói tiếng Anh; 

- trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được diễn đạt 

chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác về những vấn đề đơn giản 

và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và 

các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

 

3 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 30 

%; Trọng 

số thi kết 

thúc học 

phần: 70 

% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

13  

Tiếng Anh 

2 

- từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như mô tả người, trang phục, hoạt động trong kì 

nghỉ, những cụm từ đi với ba giới từ at, in, on, công việc nhà, mua sắm, mô tả một thành 

phố. 

- các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, đại từ quan hệ, 

so sánh tính từ và trạng từ, cấu trúc dùng với too - enough; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ 

bản, một số âm khó, hay gây nhầm lẫn như /ə/ and /ɜː/, /j/ và /dʒ /, dấu nhấn từ, dấu nhấn 

câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong từ điển. 

- kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

- bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ 

năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, 

kỹ năng viết sản sinh. 

 

3 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

14  

Tiếng Anh 

3 

- từ vựng tiếng Anh về hạnh phúc, các phát minh, các môn học, các môn thể thao, tiểu 

sử của các nhân vật nổi tiếng, các loài động vật, các nỗi sợ hãi, các loại bệnh tật và các loại 

ngôn ngữ.  

- các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, 

câu điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn 

thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý; cách phát âm các 

nguyên âm /ʊ/ and /u:/,các phụ âm /θ/ and  /ð/, /ʃ/, nguyên âm đôi, phụ âm kép, đuôi -ed, chữ 

i, cách phát âm của had / hadn’t, used to / didn’t use to, must, mustn’t, cách nối âm, cách 

nhấn từ, nhấn câu. 

  - kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

3 3 
Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

- bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát, kỹ 

năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập luận, kỹ năng 

viết sản sinh và viết tương tác. 

 

15  

Tiếng Anh 

4 

- từ vựng tiếng Anh về sách, các ấn phẩm, các phòng trong nhà, các tính từ miêu tả 

người, các tính từ miêu tả nông thôn, thành thị, đồ ăn, thức uống, thiên nhiên, các hoạt động 

trong thời gian rảnh rỗi,  thể thao, sức khoẻ, bệnh tật, giải trí, và các loại ngôn ngữ.  

- ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, câu điều kiện loại 

1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành, thể chủ động 

và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực hiện các bài tập về hoàn 

thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

- các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe hội thoại 

giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói ngắn, các bài giảng 

hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc;  có thể hiểu được ý chính trong các bản tin, nội dung 

phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

- kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, việc làm của 

bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những ưu, khuyết 

điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn 

về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

- các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày như bảng 

tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

- các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp thông tin 

cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc truyền đạt những thông 

tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận 

đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân.  

3 4 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

 

16  

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

 Trình bày các khái niệm về khoa học, công nghệ và nghiên cứu khoa học. 

 Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học 

đạt chất lượng.  

 

2 6 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

17  

Tin học đại 

cương 

Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản của máy vi tính. 

 Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo cáo. 

 Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học tập và cuộc sống. 

 Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình bày, soạn thảo văn bản, tính 

toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình diễn bài báo cáo. 

Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, thảo luận và làm 

việc nhóm. 

 

2 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

18  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập thể dục để duy 

trì và phát triển thể chất 

1 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

thúc học 

phần: 

80% 

19  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

 Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm bóng, phát 

bóng). 

 

1 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

20  

Bơi lội cơ 

bản 

Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch 1 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

21  

Cầu lông 

cơ bản 

 Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 

 

1 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

22  

Bóng bàn 

cơ bản 

Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóngtrong bóng bàn. 

 

1 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

23  

Thể dục 

nhịp điệu 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác 1 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

24  
Teawondo 

cơ bản 

Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 

 

1 3 Trọng số 

điểm bộ 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

25  

Bóng đá cơ 

bản 

Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và thi đấu 1 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

26  

Bóng rổ cơ 

bản  

Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ 1 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

27  

Cờ vua 1 Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết 1 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

28  

Cờ vua 2 Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết 1 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

29  

Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết 1 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

phần: 

80% 

30  

Đường lối 

quốc 

phòng an 

ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 

tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

 SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời 

kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi 

kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

 

2,5 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

31  

Công tác 

quốc 

phòng an 

ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh; nắm chắc 

âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu 

lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. 

Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

 SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực cơ bản 

quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết thúc HP2 đạt kết quả cao. 

2 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

 Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng nền Quốc phòng 

toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

32  

Quân sự 

chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong 

tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; điều lệnh 

đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

 Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch tiến công hỏa lực 

bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

 

1 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

33  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; thành thạo tư 

thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn bài 1; 

thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được yêu cầu chiến thuật, 

cách đánh; động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng 

như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

34  

Tâm lí học 

giáo dục 

Người học nhận diện được những tri thức cơ bản về  tâm lí học, tâm lí học lứa tuổi, giao tiếp 

sư phạm. 

3 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Người học nắm được các thuật ngữ chuyên ngành: bản chất tâm lí người, sự phát triển của 

tâm lí người ở từng giai đoạn lứa tuổi học sinh các cấp học, hiểu biết về các quá trình nhận 

thức ở các giai đoạn lứa tuổi, yêu cầu nhân cách người giáo viên 

 Học phần còn giúp người học tiếp cận nền tảng kiến thức tâm lí học qua việc tìm hiểu tri 

thức chuyên ngành như giáo dục học, xã hội học, phương pháp giảng dạy. 

15%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

85% 

35  

Giáo dục 

học phổ 

thông  

Sinh viên có hiểu biết cơ bản về những vấn đề chung của Giáo dục học: Bản chất của giáo 

dục, chức năng của giáo dục, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, giáo dục 

đối với sự phát triển nhân cách. 

Nắm được những vấn đề cơ bản của Lí luận dạy học: Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các khâu 

của quá trình dạy học; Nguyên tắc dạy học, Phương pháp và hình thức dạy học. 

 Nắm được những vấn đề cơ bản của Lí luận giáo dục: Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các 

khâu của quá trình giáo dục; Nguyên tắc giáo dục, Phương pháp giáo dục. 

Sinh viên có thái độ tích cực khi học tập và nghiên cứu giáo dục học và những vấn đề trong 

thực tiễn giáo dục ở Việt Nam và thế giới hiện nay. Hình thành thái độ đúng đắn đối với công 

tác dạy học và giáo dục học sinh. 

 Hình thành thái độ tích cực đối với nghề dạy học, bước đầu hình thành tình cảm và lí tưởng 

nghề nghiệp. 

 Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức giáo dục học vào hình thành kĩ năng sư phạm của 

bản thân, có kĩ năng phát hiện những vấn đề của thực tiễn giáo dục hiện nay. 

Biết vận dụng phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và tuân thủ chặt chẽ các 

nguyên tắc dạy học để vận dụng vào các học phần PPDH chuyên ngành của bản thân. 

Biết vận dụng phối hợp các phương pháp và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc giáo dục, bước 

đầu hình thành kĩ năng trong công tác chủ nhiệm lớp và giáo dục học sinh. 

 

3 4 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

15%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

85% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

36  

Đại cương 

văn hóa các 

dân tộc 

thiểu số 

Tây 

Nguyên 

Cung cấp cho sinh hệ thông kiến thức liên quan đến đặc điểm dân cư, sự phân bố dân cư; 

Đặc trưng thiết chế xã truyền thống và đặc trưng văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc 

thiểu số Tây Nguyên. Làm cơ sở giúp người học nhận diện được giá trị, vai trò văn hóa Tây 

Nguyên đối với thực tiễn.   

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản nhận diện và phân tích đặc điểm, giá trị di sản văn 

hóa Tây Nguyên và hình thành kỹ năng thực hành bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong thực 

tiễn.  

Giáo dục cho sinh viên ý thức trân trọng giá trị lịch sử, không gian văn hóa Việt Nam và bảo 

vệ và phát huy các gía trị của di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong thực tiễn. Phát 

triển các chuẩn mực ứng xử, giao tiếp phù hợp với các nguyên tắc của cộng đồng các dân tộc 

Tây Nguyên.  

2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

37  

Dẫn luận 

ngôn ngữ 

học  

- Nắm bắt những khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ và một số vấn đề hữu quan như: giao tiếp, 

nhận thức, quan hệ ngôn ngữ và tư duy, phân loại ngôn ngữ… 

- Nắm bắt những khái niệm căn bản về cấu trúc của ngôn ngữ, về từng bộ phận, từng 

mặt: ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ pháp... của ngôn ngữ. 

- Nhận diện được các đối tượng nghiên cứu ứng với khái niệm được giới thiệu. 

Thực hiện được một số thao tác cụ thể, đơn giản trong phân tích, nhận diện các đơn vị 

ngôn ngữ, các bộ phận của ngôn ngữ. 

 

2 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

38  

Mĩ học và 

nguyên lí lí 

luận văn 

học 

Cung cấp cho người học hiểu biết về chủ thể, khách thể thẩm mĩ; các phạm trù thẩm mĩ cơ 

bản; các loại hình nghệ thuật. 

Cung cấp tri thức về qui luật vận động của văn học; sự tác động qua lại giữa văn học và đời 

sống, giữa văn học với các loại hình nghệ thuật và các hình thái ý thức xã hội. 

 Trang bị cho người học kiến thức về nguồn gốc, bản chất của văn học, đặc trưng của văn 

họcvới tư cách là nghệ thuật ngôn từ. 

 

2 4 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

39  

Tác phẩm 

văn học và 

thể loại văn 

học 

 Giúp sinh viên hiểu được khái niệm tác phẩm văn học, chỉnh thể then chốt nhất của văn 

học với những cơ cấu và loại hình cơ bản của nó. Đồng thời, định hướng cho sinh viên 

bước đầu có kỹ năng phân tích các loại hình tác phẩm. 

Sau khi kết thúc học phần giúp sinh viên vận dụng những lý thuyết đó vào nghiên cứu và 

phân tích các tác phẩm văn học từ đó vận dụng vào việc giảng dạy ở trường phổ thông về 

sau. 

Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của học phần, có thái độ nghiêm túc trong học tập và 

vận dụng kiến thức đã được học vào nghiên cứu, giảng dạy. 

2 5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

40  

Tiến trình 

văn học  

Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản như tiến trình văn học, phong cách nhà văn, 

trào lưu văn học, phương pháp nghệ thuật; nắm được tiến trình xuất hiện của các trào lưu, 

những đặc trưng cơ bản của các trào lưu văn học lớn từng xuất hiện trong văn học thế giới.  

Kĩ năng đọc, nghe giảng, trả lời câu hỏi; kĩ năng phân tích các tác phẩm văn học thuộc các 

trào lưu; kĩ năng tìm hiểu về phong cách nhà văn, trào lưu văn học để vận dụng trong học tập 

ở trường đại học và giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông (PT) sau này. 

2 7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Tích cực, tự giác, cầu thị và chăm chỉ trog quá trình học. 

 Sinh viên tích cực tự tìm tòi, học hỏi ở những công trình lí luận văn học mới để tự cập nhật 

kiến thức về tiến trình văn học trong suốt quá trình học và cả khi thực hiện chuyên môn 

nghề nghiệp sau này. 

thúc học 

phần: 

80% 

41  

Ngữ âm 

tiếng Việt 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về ngữ âm tiếng Việt, cung 

cấp kiến thức chuyên sâu ở trình độ nhất định để có thể học tiếp các học phần tiếng Việt 

khác. 

Vận dụng các kiến thức về ngữ âm để phân tích các hiện tượng ngữ âm trong các tác phẩm 

thơ ca. 

Có thái độ yêu quý và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

 

2 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

42  

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến khái niệm văn hóa, tọa độ văn 

hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam, các vấn đề cốt lõi của văn hóa nhận thức, văn 

hóa tổ chức đời sống cá nhân, cộng đồng và đặc trưng văn hóa ứng xử của người Việt Nam 

với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội cũng như những giao thoa, tiếp biến của nó trong 

quá trình phát triển.  

- Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để nhận diện, trình bày, phân tích các đặc 

trưng, giá trị và vai trò của văn hóa Việt Nam trong thực tiễn.  

- Giáo dục cho sinh viên ý thức trân trọng giá trị lịch sử, không gian văn hóa Việt Nam 

và bảo vệ và phát huy các gía trị của di sản văn hóa Việt Nam trong thực tiễn. Phát triển các 

chuẩn mực ứng xử, giao tiếp phù hợp với các nguyên tắc của văn hóa Việt Nam.  

 

2 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

43  

Văn bản 

Hán văn 

Trung Hoa 

Luyện cho sinh viên các kỹ năng phiên âm, giải thích từ vựng, ngữ pháp và dịch ra tiếng Việt 

nhằm giúp sinh viên có khả năng đọc hiểu, phiên dịch các văn bản Hán cổ. 

 Cung cấp những hiểu biết cơ bản về những tác phẩm chữ Hán tiêu biểu của Trung Quốc 

trong chương trình sách giáo khoa phổ thông hiện hành, từ đó, sinh viên sẽ hiểu hơn về sự 

ảnh hưởng của văn học Trung Quốc tới nền văn học trung đại Việt Nam. 

Minh giải một số tác phẩm chữ Hán từ hình thể, âm đọc đến ý nghĩa để mở rộng, nâng cao 

kiến thức chung về hệ thống từ Hán Việt trong tiếng Việt. 

2 3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

44  

Hán Nôm 

cơ sở và 

văn bản 

Hán Nôm 

Việt Nam 

Nắm được những kiến thức cơ bản về chữ Hán và chữ Nôm. 

Nắm được chữ, nghĩa và kết cấu ngữ pháp trong từng câu, từng đoạn đi tới hiểu được nội 

dung một văn bản chữ Hán, chữ Nôm cụ thể. 

Minh giải một số tác phẩm thơ ca chữ Hán của văn học trung đại Việt Nam từ hình thể, âm 

đọc đến ý nghĩa để mở rộng, nâng cao kiến thức chung về hệ thống từ Hán Việt trong tiếng 

Việt. 

 Thông qua nội dung các văn bản được phân tích, tự hào về nền văn học viết của dân tộc. 

 

3 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

45  

Phong cách 

học tiếng 

Việt 

Hiểu được các khái niệm cơ bản của phong cách học, các phong cách chức năng của hoạt 

động lời nói và các thể loại văn bản; các phương tiện và biện pháp tu từ của tiếng Việt. 

Thành thạo trong việc phân tích và tạo lập các văn bản thuộc các PCCN khác nhau. 

 Có thái độ yêu quý và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

 

2 6 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

phần: 

70% 

46  

Văn học 

châu Á 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về các đặc điểm của các nền văn học như Ấn Độ, 

Nhật Bản cùng những thể loại, tác phẩm, tác giả văn học tiêu biểu của các dân tộc này.  

 Kĩ năng tự đọc, ghi chép, hiểu văn bản thuộc về các tác phẩm văn học châu Á tiêu biểu (chủ yếu 

thuộc văn học Ấn Độ và Nhật Bản, Lào – Campuchia, Hàn Quốc) ;  

 Kĩ năng phân tích các tác phẩm, trích đoạn văn học châu Á trong chương trình sách giáo khoa 

Trung học phổ thông và Trung học cơ sở.  

Sinh viên yêu thích môn học, tích cực, tự giác tìm đọc tài liệu và kết hợp chặt chẽ với sự trình 

bày hướng dẫn của giảng viên trên lớp, hướng đến việc tích lũy kiến thức phục vụ cho nghề 

nghiệp sau này. 

 

2 5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

47  

Văn học 

Trung 

Quốc 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Trung 

Quốc từ cổ đại đến hiện đại.Phát hiện, phân tích những đặc điểm cơ bản của văn học Trung Quốc và 

tìm hiểu nguyên nhân của các đặc điểm ấy.  

Hiểu được văn học Trung Quốc ở hai phương diện: khái quát và cụ thể, đi vào  trọng tâm, trọng điểm 

một số thể loại của văn học Trung Quốc như tản văn, Sử ký, thơ Đường, tiểu thuyết Minh – Thanh, 

truyện ngắn Lỗ Tấn. 

  Hình thành kiến thức vững vàng về các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của các giai đoạn văn học. 

Rèn luyện năng lực nghiên cứu tác giả, tác phẩm, năng lực phân tích, phán đoán, giải quyết 

vấn đề văn học. Rèn luyện kĩ năng trình bày, thuyết trình của sinh viên về một vấn đề văn học. 

Hình thành, củng cố kỹ năng giảng dạy các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc 

ở trường phổ thông. 

3 4 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

48  

Khái quát 

Văn học 

Việt Nam 

hiện đại 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống những đặc trưng khái 

quát của văn học Việt Nam giai đoạn 1900 đến nay. 

 Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về những vấn đề chung về bối cảnh lịch sử 

xã hội, tình hình văn học trong văn học Việt Nam từ năm 1900 đến hết thế kỷ XX và kỹ năng 

phân tích những đặc trưng khái quát của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến nay, từ đó khẳng 

định những thành tựu, đóng góp của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến nay trong lịch sử 

phát triển của văn học dân tộc, làm cơ sở để nhận diện xác thực hơn văn học đương đại.  

 Có được các kỹ năng cần thiết như: trình bày, ghi nhớ, nhận diện, hiểu, phân tích, lí giải, so 

sánh, đánh giá, vận dụng các nội dung của văn học trung đại Việt Nam hiện đại giai đoạn 

1900 cho đến nay. 

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học Việt Nam; 

giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những thành tựu của nền văn học Việt Nam 

hiện đại từ đó khơi niềm đam mê nghiên cứu về khoa học giáo dục, rèn luyện thái độ tích 

cực, hợp tác, hình thành lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong giáo dục. 

 

2 5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

49  

Văn học 

Tây 

Nguyên 

Giúp người học nắm được một cách khái quát những vấn đề cơ bản về thành phần tộc người, 

đời sống văn hoá tinh thần, đời sống văn hoá vật chất, kho tàng văn học dân gian cũng như 

văn học viết của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên. 

Giúp người học biết thuyết trình, tranh biện về những nội dung mà giảng viên định hướng, 

tập soạn giáo án và tập giảng một số tiết dạy có trong chương trình THPT (Dam San đi bắt 

Nữ thần mặt trời, Rừng xà nu…)  

 Cung cấp cho người học có được những kỹ năng trong công tác sưu tầm và nghiên cứu văn 

học dân gian.. 

2 5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

50  

Văn học 

Nga và văn 

học Xô viết 

Chương trình của học phần nhằm cung cấp kiến thức về đặc điểm tiến trình Văn học Nga từ thế kỉ 

X đến thế kỉ XX, những kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm tiêu biểu ở từng thời kì văn học. 

Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng cảm thụ tác phẩm Văn học Nga, tạo điều kiện cho việc giảng dạy 

tốt các tác phẩm, các đoạn trích trong chương trình Ngữ văn ở bậc Trung học Phổ thông. 

Hình thành cho sinh viên hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học nước ngoài; 

giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những giá trị của Văn học Nga. 

2 7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

51  

Lý luận 

dạy học 

Ngữ văn 

Cung cấp tri thức lý luận dạy học Văn, cụ thể là các kiến thức để xác định nhiệm vụ của khoa 

học phương pháp dạy học Văn, về đặc trưng của môn Văn và nhiệm vụ của môn văn trong 

trường Phổ thông, về cơ chế dạy học và những nguyên tắc dạy học Văn trong trường phổ 

thông. 

Nắm bắt được những kỹ năng đọc văn bản văn học, các kỹ năng để xác định vai trò của giáo 

viên và nắm vững cách vận dụng nguyên tắc dạy học Văn trong trường phổ thông 

Sinh viên có ý thức được tầm quan trọng của học phần, có ý thức nghiêm túc trong học tập 

và nghiên cứu cũng như có ý thức rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường phổ thông.  

1 4 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

25%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

75% 

52  

Văn học 

dân gian 

Việt Nam 

- Trang bị kiến thức cho người học về các khái niệm, đặc trưng cơ bản về khoa học 

văn học dân gian và đặc trưng các thể loại VHDG nói chung và VHDG các dân tộc Việt 

Nam.  

- Rèn kỹ năng phân tích giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm VHDG Việt 

Nam, kỹ năng giảng dạy và sưu tầm VHDG theo đặc trưng thi pháp thể loại.  

- Giáo dục sinh viên thái độ, ý thức trân trọng di sản văn học dân gian Việt Nam và bảo 

tồn, phát huy giá trị văn học dân gian Việt Nam trong giảng dạy và trong nghiên cứu.   

3 1 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

 phần: 

70% 

53  

Thực tế 

Văn học 

dân gian 

 Cung cấp cho người học cách tiếp cận và phương pháp sưu tầm văn học dân gian Việt Nam 

và cách tiếp cận, tìm hiểu về thực trạng văn học dân gian Việt Nam.  

Rèn luyện kỹ năng khai thác, thu thập văn học dân gian trong thực tiễn.  

Rèn luyện cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu và khai thác thông tin trong thực tiễn.  

1 2 100%^ 

điểm thực 

hành 

54  

Văn học 

Việt Nam 

Trung đại 1 

Những kiến thức cơ bản, quan trọng mà sinh viên cần có được sau khi học xong học phần 

bao gồm những đặc điểm về văn học trung đại Việt Nam. Cung cấp những hiểu biết cơ bản 

về đặc trưng và đặc điểm thể loại, quá trình phát triển và những thành tựu của văn học trung 

đại Việt Nam. 

Rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kĩ năng phân tích một số tác phẩm tiêu biểu để tạo 

kĩ năng cho sinh viên giảng dạy tốt các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X - 

XVII. 

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học trung đại 

Việt Nam; giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những tác phẩm văn học trung 

đại Việt Nam. 

2 

3 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

55  
Văn học 

trung đại 2 

Cung cấp cho người học nắm vững tiến trình vận động của nền thơ ca trung đại Việt Nam. 

 Trang bị cho người học hiểu về hoàn cảnh lịch sử giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ 

XIX.  

2 

2 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Cung cấp cho người học năm được những thành tựu về nội dung và hình thức nghệ thuật, các 

tác giả tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ 

XIX. 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

56  

Văn học 

trung đại 3 

 

Những kiến thức cơ bản, quan trọng mà sinh viên cần có được sau khi học xong học phần 

bao gồm những đặc điểm về văn học trung đại Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. Cung 

cấp những hiểu biết cơ bản về đặc trưng và đặc điểm thể loại, quá trình phát triển và những 

thành tựu của văn học trung đại Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. 

 Rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kĩ năng phân tích một số tác phẩm tiêu biểu để tạo 

kĩ năng cho sinh viên giảng dạy tốt các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam giai đoạn nửa 

cuối thế kỉ XIX. 

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học trung đại 

Việt Nam; giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những tác phẩm văn học trung 

đại Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. 

2 

3 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

57  

Tác giả, tác 

phẩm văn 

học Việt 

Nam hiện 

đại 1 

 Trang bị cho sinh viên nh2ững kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống những tác giả tiêu 

biểu của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 -1945. 

 Rèn luyệncho sinh viên phương pháp phân tích một số tác phẩm tiêu biểu để tạo kĩ năng cho 

sinh viên giảng dạy tốt một số tác phẩm Văn học Văn học Việt Nam từ 1900 đến năm 1945 

ở Trường Trung học Phổ thông. 

2 

5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học Việt Nam; 

giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những thành tựu của nền văn học Việt Nam 

hiện đại từ đó khơi niềm đam mê nghiên cứu về khoa học giáo dục, rèn luyện thái độ tích 

cực, hợp tác, hình thành lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong giáo dục. 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

58  

Tác giả, tác 

phẩm văn 

học Việt 

Nam hiện 

đại 2 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống những tác giả tiêu biểu 

của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay. 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phân tích một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu, văn học Việt Nam từ năm 1945 đến nay, từ đó khẳng định những thành tựu, 

đóng góp của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến nay trong lịch sử phát triển của văn học 

dân tộc, làm cơ sở để nhận diện xác thực hơn văn học đương đại.  

Rèn luyệncho sinh viên kĩ năng giảng dạy tốt một số tác phẩm Văn học Việt Nam thời kì 

kháng chiến và văn học Việt Nam sau năm 1975 sau năm ở Trường Trung học Phổ thông. 

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học Việt Nam; 

giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những thành tựu của nền văn học Việt Nam 

hiện đại từ đó khơi niềm đam mê nghiên cứu về khoa học giáo dục, rèn luyện thái độ tích 

cực, hợp tác, hình thành lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong giáo dục. 

3 

6 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

59  

Văn học 

phương 

Tây 1 

Cung cấp tri thức về văn học phương Tây từ cổ đại và thời kỳ Phục hưng, cụ thể là tiến trình 

phát triển của các giai đoạn văn học; đặc trưng về lịch sử xã hội và văn hóa tác động đến sự 

phát triển văn học; Đặc trưng của nền văn học qua các thời đại; giới thiệu các thể loại trong 

văn học cổ đại, các trào lưu văn học - tư tưởng lớn cùng các tác giả và các tác phẩm lớn của 

các thời kỳ văn học. Từ những tri thức đó, sinh viên có thể nhận diện được những đặc trưng 

của văn học phương Tây thời kỳ này. 

2 

3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

     Trên cơ sở nắm vững hệ thống kiến thức về văn học phương Tây cổ đại và văn học thời 

đại Phục hưng, sinh viên có thể vận dụng kiến thức để giải mã các tác phẩm văn học phương 

Tây từ cổ đại và thời kỳ Phục hưng, từ đó vận dụng vào việc giảng dạy ở trường phổ thông 

về sau. 

Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của học phần, có thái độ nghiêm túc trong học tập và 

nghiên cứu cũng như quý trọng và say mê nền văn học các nước phương Tây thời cổ đại và 

Phục hưng.  

phần: 

70% 

60  

Văn học 

phương 

Tây 2 

Cung cấp tri thức về văn học phương Tây từ thế kỷ XVII đến hết thế kỷ XIX. Cụ thể là tiến 

trình phát triển của các giai đoạn văn học; đặc trưng về lịch sử xã hội và văn hóa tác động 

đến sự phát triển văn học; Đặc trưng của nền văn học qua các thời đại; giới thiệu các trào lưu 

văn học – tư tưởng lớn cùng các tác giả và các tác phẩm lớn của các thời kỳ văn học. 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng nhận diện, phân tích các tác phẩm văn học 

phương Tây từ thế kỷ XVII đến hết thế kỷ XIX, từ đó vận dụng vào việc giảng dạy ở trường 

phổ thông về sau. 

  Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của học phần, có thái độ nghiêm túc trong học tập và 

nghiên cứu cũng như quý trọng và say mê nền văn học các nước phương Tây ba thế kỷ XVII, 

XVIII, XIX.   

2 

5 
Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

61  

Văn học 

phương 

Tây 3 

Những kiến thức cơ bản, quan trọng mà sinh viên cần có được sau khi học xong học phần 

bao gồm những đặc điểm chính trị xã hội phương Tây thế kỉ XX; những tác phẩm tiêu biểu 

của văn học phương Tây thế kỉ XX. 

Chương trình của học phần cungcấp kiến thức về đặc điểm văn học, các trào lưu văn học 

phương Tây hiện đại, các tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học phương Tây thế kỉ XX. 

2 

6 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

25%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Rèn luyệncho sinh viên phương pháp và kĩ năng phân tích tác phẩm để giúp sinh viên giảng 

dạy tốt môn Văn học nước ngoài ở trường Trung học Phổ thông. 

phần: 

75% 

62  

Phương 

pháp dạy 

học Văn 

Người học nắm bắt được những vấn đề cơ bản trong phương pháp dạy học Văn ở trường 

phổ thông là phương pháp đọc diễn cảm, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp so 

sánh, đồng thời người học được rèn luyện những kỹ năng sư phạm cơ bản như kỹ năng ghi 

bảng, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng dẫn nhập, kỹ năng soạn giáo án từ đó có thể tiến 

hành một giờ dạy học thực tế trong chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông. 

   Sau khi kết thúc HP, có được những kỹ năng tổ chức giờ dạy học đọc hiểu văn bản, Văn 

học sử trong trường phổ thông theo yêu cầu dạy học bộ môn ở Trường Phổ thông. 

Sinh viên có ý thức được tầm quan trọng của học phần, có ý thức nghiêm túc trong học tập 

và nghiên cứu cũng như có ý thức rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường phổ thông. 

2 

5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

63  

Phương 

pháp dạy 

học tiếng 

Việt 

Cung cấp cho SV những vấn đề lí thuyết chung về phương pháp dạy học tiếng Việt M2: 

Trang bị cho SV về ưu, nhược điểm của các phương pháp, biện pháp dạy học truyền thống 

và hiện đại.  

Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học các hợp phần trong chương trình tiếng Việt ở trung học 

phổ thông; Bồi dưỡng nghiệp vụ và bản lĩnh sư phạm, làm chủ các kĩ năng dạy học. 

2 

5 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

64  
Ngữ pháp 

tiếng Việt 

Học phần trangbịchongườihọc những kiến thức cơ bảnvề từ loại, cụm từ, câu và văn bản. 

Học phần đặcbiệtchútrọngviệcthực hành giảibàitậprèn luyệncáckĩnăngsử dụngtiếngViệt. 

Nângcaonănglực sử dụngtiếngViệtchongườihọc gắn với hoạt động dạy học và nghiên cứu 

của sinh viên hiện nay cũng như sau khi ra trường công tác. 

2 

4 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

 Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

65  

Từ vựng 

ngữ nghĩa 

tiếng Việt 

Có kiến thức vững vàng về từ vựng tiếng Việt và các quan mối quan hệ ngữ nghĩa trong từ 

vựng tiếng Việt. 

Vận dụng được các kiến thức của môn học để phân tích những phạm trù ngữ nghĩa của từ và 

ngữ cố định trong các văn bản tiếng Việt cũng như trong đời sống. 

Sử dụng các kiến thức của môn học để tạo ra những cách diễn đạt hiểu quả trong quá trình 

sử dụng ngôn ngữ. 

2 

3 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

66  

Thi pháp 

văn học 

dân gian 

Những kiến thức cơ bản, quan trọng mà sinh viên cần có được sau khi học xong học phần 

bao gồm những đặc điểm về văn học trung đại Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. Cung 

cấp những hiểu biết cơ bản về đặc trưng và đặc điểm thể loại, quá trình phát triển và những 

thành tựu của văn học trung đại Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. 

Rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kĩ năng phân tích một số tác phẩm tiêu biểu để tạo 

kĩ năng cho sinh viên giảng dạy tốt các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam giai đoạn nửa 

cuối thế kỉ XIX. 

2 

7 
Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học trung đại 

Việt Nam; giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những tác phẩm văn học trung 

đại Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. 

67  

Văn học 

dân gian 

trong 

trường Phổ 

thông 

Cung cấp cho người học kiến thức văn học dân gian trong chương trình phổ thông.  

Rèn luyện kỹ năng phân tích tác phẩm văn học dân gian trong trường phổ thông.  

Rèn luyện cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu và khai thác thông tin liên quan đến văn 

học dân gian trong chương trình ngữ văn phổ thông. 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

68  

Tác giả và 

phong cách 

nhà văn 

trong Văn 

học trung 

đại Việt 

Nam 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chuyên sâu, từ đó giúp người học nhận thức 

được bản chất của vấn đề tác giả và phong cách cá nhân nhà văn trong văn học trung đại Việt 

Nam - một vấn đề lớn, có tầm quan trọng đặc biệt trong tiến trình vận động của văn học dân 

tộc. 

Giúp sinh viên có được phương pháp tiếp cận khoa học đối với một đối tượng đặc thù - chủ 

thể sáng tạo một loại hình văn học độc đáo trong quá khứ, không lập lại trong lịch sử văn học 

dân tộc. 

Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu một số tác gia - phong cách tiêu biểu mang tính 

loại hình của văn học trung đại Việt Nam. 

2 

7 
Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

69  

Thi pháp 

văn học 

Việt Nam 

trung đại 

Những kiến thức cơ bản, quan trọng mà sinh viên cần có được sau khi học xong học phần 

bao gồm những đặc điểm về thi pháp văn học trung đại Việt Nam.  

Rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kĩ năng phân tích một số tác phẩm tiêu biểu để tạo 

kĩ năng cho sinh viên giảng dạy tốt các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn 

thi pháp học. 

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học trung đại 

Việt Nam; giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những tác phẩm văn học trung 

đại Việt Nam. 

2 

7 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

70  

Thuyết 

trình 

chuyên 

ngành 

Người học được trang bị một số vấn đề lí luận cơ bản về kỹ năng thuyết trình chuyên ngành.  

Rèn luyện khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng thuyết trình chuyên ngành.  

Sinh viên biết tự đánh giá được điểm mạnh, hạn chế trong diễn đạt của bản thân và đề ra 

những biện pháp để hoàn thiện. Có thái độ tự tin, tích cực đổi mới giao tiếp, trong thuyết 

trình nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

71  

Tiểu thuyết 

Minh - 

Thanh 

Nắm được kiến thức cơ bản, và hệ thống về khái niệm, quá trình phát triển và thành tựu của 

tiểu thuyết Minh – Thanh. 

Hiểu được các đặc trưng thi pháp của tiểu thuyết Minh – Thanh. 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Nắm được kiến thức về tác giả, tác phẩm trong mối quan hệ với tư tưởng thời đại cũng như 

chỉ ra được hạn chế của một số tác phẩm tiêu biểu. 

Hiểu được đóng góp của tiểu thuyết Minh – Thanh đối với sự phát triển thể loại tiểu thuyết, 

ảnh hưởng của nó đối với tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Vận dụng kiến thức và kĩ năng để nghiên cứu và giảng dạy các đoạn trích của tiểu thuyết 

Minh – Thanh trong trường phổ thông, giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh năng lực thẩm 

mĩ và những phẩm chất tốt đẹp. 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

72  

Phương 

pháp dạy 

học Làm 

văn trong 

trường Phổ 

thông 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các kiểu bài làm văn ở trường phổ thông: 

kiểu bài văn tự sự, kiểu bài văn biểu cảm, kiểu bài văn thuyết minh, kiểu bài văn nghị luận 

với những biến thức và đặc trưng chi tiết. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc cơ bản của dạy học làm 

văn trong chương trình phổ thông. 

Giúp sinh viên hiểu, rèn luyện và thực nghiệm các phương pháp dạy làm văn. 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

73  

Văn học 

Việt Nam 

sau 1975 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống những đặc trưng khái 

quát của văn học Việt Nam sau 1975 đến nay. 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phân tích một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu, văn học Việt Nam từ sau năm 1975, từ đó khẳng định những thành tựu, đóng 

góp của văn học Việt Nam đương đại. 

Có được các kỹ năng cần thiết như: trình bày, ghi nhớ, nhận diện, hiểu, phân tích, lí giải, so 

sánh, đánh giá, vận dụng các nội dung của văn học đương đại Việt Nam.  

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học Việt Nam; 

giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những thành tựu của nền văn học Việt Nam 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

hiện đại từ đó khơi niềm đam mê nghiên cứu về khoa học giáo dục, rèn luyện thái độ tích 

cực, hợp tác, hình thành lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong giáo dục. 

74  

Văn học 

nước ngoài 

trong 

trường Phổ 

thông 

Cung cấp tri thức về chương trình văn học nước ngoài ở trường phổ thông, cụ thể là các tác 

phẩm văn học phương Đông, Nga, Pháp và các nước phương Tây khác trong chương trình 

phổ thông.  

Chuyên đề cung cấp những tri thức về phương pháp thực hiện giảng dạy tác phẩm văn học 

nước ngoài ở trường phổ thông.  

Chuyên đề giúp sinh viên biết cách tự tìm hiểu, nghiên cứu thêm về các tác giả - tác phẩm 

văn học nước ngoài ở trường phổ thông 

Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của học phần, có thái độ nghiêm túc trong học tập và 

nghiên cứu cũng như quý trọng và say mê tìm hiểu những tác phẩm văn học nước ngoài được 

chọn giảng ở trường phổ thông. 

2 

7 
Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

75  

Văn học 

Việt Nam 

hiện đại 

trong 

trường Phổ 

thông 

Trang bị cho sinh viên những tri thức khái quát chung về lí thuyết truyện ngắn và vận dụng 

lí thuyết truyện  ngắn vào giảng dạy một số truyện ngắn trong nhà trường THPT. 

Rèn luyệncho sinh viên một số phương pháp phân tích và tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu 

văn học Việt Nam hiện đại, để tạo kĩ năng cho sinh viên giảng dạy tốt một số tác phẩm Văn 

học Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay ở Trường Trung học Phổ thông. 

Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học Việt Nam; 

giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những thành tựu của nền văn học Việt Nam 

hiện đại từ đó khơi niềm đam mê nghiên cứu về khoa học giáo dục, rèn luyện thái độ tích 

cực, hợp tác, hình thành lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong giáo dục. 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

76  

Thực hành 

văn bản 

Tiếng Việt 

Trang bị cho người học những kiến thức chung nhất những vấn đề về văn bản, đoạn văn, câu, 

từ và chính tả tiếng Việt. Qua đó, người học biết vận dụng những kiến thức đã được học vào 

hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chínhtả.  

Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết Ngôn ngữ học và Việt ngữ học. 

Chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt nhằm nâng 

cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học.  

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

77 n

G 

Ngôn ngữ 

nghệ thuật 

Hiểu rõ đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật 

Nhận diện được tín hiệu thẩm mỹ và biết cách phân tích tín hiệu thẩm mỹ 

Nắm vững các bước phân tích tác phẩm văn học bằng mô hình nghệ thuật  

 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

78  

Thành ngữ, 

tục ngữ 

tiếng Việt 

 Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về thành ngữ tục ngữ. 

Nhận diện được mối quan hệ giữa thành ngữ, tục ngữ với văn hóa. 

Biết khai thác giá trị của thành ngữ, tục ngữ trong hoạt động giao tiếp và nghiên cứu ngôn 

ngữ. 

 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 



494 

 

Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

79  
Logic và 

tiếng Việt 

Cung cấp cho SV những kiến thức cần thiết về Lôgic học, mối quan hệ của nó với ngôn 

ngữ cũng như những hiện tượng tiếng Việt được khảo sát và giải thích dưới góc độ Lôgic. 

Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và sử dụng Lôgic tiếng Việt vào thực tế giao tiếp và giảng 

dạy chương trình tiếng Việt ở bậc phổ thông. 

Tôn trọng tính Lôgic trong sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; đam mê tìm hiểu nghiên cứu 

Lôgic tiếng Việt. 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

80  
Ngữ pháp 

chức năng 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về ngữ pháp chức năng nói riêng và ngữ 

pháp tiếng Việt nói chung. 

Học phần đặcbiệt chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng 

Việt trên ba bình diện: kết học, dụng học, nghĩa học. 

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học gắn với hoạt động dạy học và nghiên 

cứu của học viên sau khi về lại  trường công tác 

 

2 

7 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

81  

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sư phạm 

Giúp sinh viên rèn luyện tác phong sư phạm trong giao tiếp; vận dụng kiến thức tâm lý học 

và giáo dục học để giải quyết một số tình huống xảy ra trong thực tiễn giáo dục. 

Luyện và sửa lỗi phát âm; tập viết chữ và trình bày bảng đẹp. 

Thực hành giảng tốt một giáo án cụ thể. 

1 

5 

100% 

thực hành 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về công tác chủ nhiệm lớp, các hình thức tổ chức dạy học ở 

trường phổ thông. 

 

82  

Thực tế 

chuyên 

ngành 

-Thông qua việc đi thực tế, sinh viên sẽ có cơ hội vận dụng những kiến thức lí thuyết 

đã được học trên giảng đường vào thực tiễn; được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để trau dồi 

kĩ năng nghề nghiệp và để bồi dưỡng thái độ yêu nghề, hiểu biết về kiến thức liên quan đến 

di sản văn học, ngôn ngữ, di tích lịch sử văn hóa, các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa 

vật thể, di sản văn hóa phi vật thể… và hiểu biết  về giá trị và vai trò và việc phát huy giá trị 

của văn học, ngôn ngữ và di sản văn hóa Việt Nam thông qua các điểm thực tế. 

- Hình thành những kĩ năng quan sát, nghiên cứu, tổng hợp liên quan đến văn học, ngôn 

ngữ, văn hóa để phục vụ quá trình hoàn thiện kiến thức trong dạy học và nghiên cứu ở trường 

PT và kỹ năng nghề nghiệp trong thực tiễn. 

- Hiểu được các giá trị văn học, ngôn ngữ, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; 

và tầm quan trọng của việc ứng dụng giá trị của di sản văn học, ngôn ngữ, văn hóa trong phát 

triển kinh tế - xã hội. 

1 

7 

Trọng số 

điểm thực 

tập: 100% 

83  
Kiến tập sư 

phạm 

Tìm hiểu về Nhà Trường – nơi kiến tập sư phậm. 

Tìm hiểu được vai trò và công việc của giáo viên. 

Tìm hiểu học sinh – Lớp kiến tập sư phạm. 

Phát triển các kĩ năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng hợp tác, kĩ năng dự giờ và đánh giá giờ 

giảng, soạn giáo án, tổ chức hoạt động giáo dục… 

Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ tích cực, trách nhiệm trong việc rèn luyện và 

học tập. 

2 

 

 

84  
Thực tập 

sư phạm 

Giúp sinh viên hệ thống hóa và vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo; kiến thức, 

kĩ năng sư phạm vào thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông. 
5 

8 100% 

thực hành 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

Giúp sinh viên có kiến thức về thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông, phát triển khả năng 

giao tiếp, quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục của nhà giáo. 

Giúp sinh viên sư phạm có thái độ tích cực đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

nhà giáo trong công tác giảng dạy, giáo dục nhân cách cho học sinh. 

TTSP là khâu rất quan trọng, giúp sinh viên sư phạm hình thành xúc cảm, tình cảm với nghề 

dạy học; yêu thương, tôn trọng học sinh; mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục 

của đất nước. 

Giúp SV hình thành kĩ năng cơ bản của người giáo viên: Kĩ năng soạn án, lập kế hoạch giảng 

dạy; kĩ năng lập kế hoạch công tác giáo dục; kĩ năng giảng dạy; kĩ năng làm công tác chủ 

nhiệm lớp; kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo 

dục học sinh; kĩ năng tổ chức các hoạt động phong trào. 

Hình thành và phát triển sống, kĩ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, giúp sinh viên sư 

phạm rút ra nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác giáo dục, tạo hành 

trang vững vàng cho những nhà giáo tương lai. 

85  

Thực hành 

kỹ năng sư 

phạm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục   và kĩ 

năng tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp học. 

Có thái độ tích cực đối với hoạt động rèn nghề. Chủ động tham gia các hoạt động rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm. Bước đầu hình thành tình cảm và lí tưởng nghề nghiệp. 

Hình thành và phát triển kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục cơ bản và kĩ năng tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp học. 

 

5 

10% thực 

hành 

83 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

- Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu văn học, ngôn ngữ. 

- Sinh viên nắm được cách thức triển khai một đề tài khoa học 

- Có kĩ năng thu thập, tổng hợp, xử lí thông tin từ đó hình thành nên được một đánh giá 

khái quát về các hiện tượng văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa. 

10 

8 Trọng số 

điểm 

khóa 

luận: 

100% 



497 

 

Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

84 
Chuyên đề 

Tốt nghiệp 

- Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu văn học, ngôn ngữ. 

- Sinh viên nắm được cách thức triển khai một đề tài khoa học 

- Có kĩ năng thu thập, tổng hợp, xử lí thông tin từ đó hình thành nên được một đánh giá 

khái quát về các hiện tượng văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa. 

4 

8 Trọng số 

điểm 

chuyên 

đề: 100% 

85 

Lí luận văn 

học  

- Giúp sinh viên hệ thống hoá kiến thức cơ bản về lí  luận văn học trong chương trình đào 

tạo. 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức lí luận một cách có khoa học, sáng tạo trong việc 

nghiên cứu các tác giả - tác phẩm văn học. 

- Rèn luyện kĩ năng và nâng cao kĩ năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề khi 

giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề của lí luận văn học bậc THPT. 

 - Sinh viên ham thích tìm hiểu những vấn đề của lí luận văn học và vận dụng chúng 

một cách có hiệu quả trong học tập và nghiên cứu văn học. 

3 

8 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

20%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

80% 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

86 

Cơ sở 

Ngôn ngữ 

và tiếng 

Việt 

- Cung cấp cho người học một số vấn đề về ngôn ngữ khái niệm, bản chất, chức năng của 

ngôn ngữ giúp cho người học nắm được đặc điểm các loại hình ngôn ngữ trên thế giới, trong 

đó có tiếng Việt.  

- Cung cấp kiến thức về tiếng Việt như: sự hình thành ngôn ngữ và chữ viết tiếng Việt, đặc 

điểm về âm tiết, từ vựng, ngữ pháp, phong cách tiếng Việt…  

- Có thái độ yêu quý và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
3 

8 

87 

Văn học 

dân gian 

 

- Trang bị cho người học các vấn đề về lí luận văn học dân gian, mối quan hệ giữa văn học 

dân gian với một số loài hình của văn hóa dân gian. Và những phương pháp cần thiết khi 

giảng dạy, sưu tầm, nghiên cứu, văn học dân gian. 

3 

8 Trọng số 

điểm bộ 

phận: 
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Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên  

 - Rèn luyện kỹ năng phân tích một số vấn đề về lý luận của văn học dân gian vào 

giảng dạy và nghiên cứu trong trải nghiệm sáng tạo: Tạo sự năng động cho người học qua 

sự phân tích, lý giải, tổng hợp, so sánh các vấn đề của VHDG.  

- Rèn cách tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy vai trò cá nhân trong 

thực tập và hoạt động ngoại khóa; viết báo cáo; phê bình, tổ chức sự kiện, sưu tầm, bảo tồn, 

quảng bá…VHDG.  

- Giáo dục thái độ trân trọng giá trị văn học dân gian, phát huy vai trò cá nhân đối 

với bảo tồn giá trị VHDG trong giảng dạy và trong thực tiễn.   

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

 

 

 

Trọng số 

điểm bộ 

phận: 

30%; 

Trọng số 

thi kết 

thúc học 

phần: 

70% 

88 

Văn học 

Việt Nam 

trung đại  

- Giúp người học nắm vững hoàn cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến hết thế kỷ 

XIX; tiến trình vận động của nền thơ ca trung đại Việt Nam; những thành tựu về nội dung và 

hình thức nghệ thuật, các tác giả tác phẩm tiêu biểu của văn học trung đại Việt Nam. 

- Giúp người học biết thuyết trình, tranh biện về những nội dung mà giảng viên định hướng; 

nắm vũng kiến thức để soạn giáo án và giảng dạy các tiết dạy có trong chương trình THPT 

(thuộc phạm vi Văn học trung đại Việt Nam). 

3 8 

89 

Văn học 

Việt Nam 

hiện đại  

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống những đặc 

trưng khái quát, những tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn 1900 đến nay. 

- Rèn luyệncho sinh viên phương pháp phân tích một số tác phẩm tiêu biểu để tạo kĩ 

năng cho sinh viên giảng dạy tốt một số tác phẩm Văn học Việt Nam từ 1900 đến năm 1945 

ở Trường Trung học Phổ thông. 

- Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm văn học Việt 

Nam; giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những thành tựu của nền văn học Việt 

Nam hiện đại từ đó khơi niềm đam mê nghiên cứu về khoa học giáo dục, rèn luyện thái độ 

tích cực, hợp tác, hình thành lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong giáo dục. 

3 8 
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5.2. Ngành GD Mầm non 

Stt 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(học 

kì) 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên  

1  

Triết học 

Mác -Lê 

nin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin.  

Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền 

tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề,nội dung của các môn học khác. 

Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác-

Lênin. 

3 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 

2  

Kinh tế 

chính trị 

Mác -lê nin 

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm bảo 

tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng 

tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù 

hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên lý 

luận chính trị. 

 Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện 

bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc 

làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

 Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa 

học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

 Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri 

thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - 

xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

4  Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 
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4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ thống tư 

tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 

hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân 

tộc Việt Nam. 

  Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 

5  

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018). 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây 

dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng. 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên 

cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 

6  

Quản lý 

HCNN& 

QLGD ĐT 

Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính 

Nhà nước và quản lí giáo dục đào tạo, cụ thể: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Nhà nước, quản lí hành chính Nhà 

nước, quản lí Nhà nước về Giáo dục và đào tạo; Đường lối, quan điểm của Đảng và 

Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Điều lệ Nhà trường; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

Mầm non, Giáo viên Tiểu học và Giáo viên Trung học cơ sở, trung học phổ thông; 

Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản 

hành chính; Giáo dục địa phương. 

1  Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 
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 Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng một số vấn đề 

cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào tạo vào thực 

tiễn; Trình bày văn bản đúng thể thức. Rèn luyện sinh viên khả năng phân tích, giải 

thích và lập luận giải quyết các vấn đềvề quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục và đào. 

7  

Xã hội học 

đại cương 
 Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt đối tượng nghiên 

cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã hội khác.   

Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học 

Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng như quy trình 

tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin. Sinh 

viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên cứu những vấn đề xã 

hội có liên quan. 

2 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 20 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80 % 

8  

Địa lí Việt 

Nam đại 

cương 

Địa lí Việt Nam đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong 

nội dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức địa lí học, bao gồm: Vị trí địa lí và phạm 

vi lãnh thổ của nước ta; Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam; Lịch sử hình thành và 

phát triển lãnh thổ; Các hợp phần tự nhiên Việt Nam như khí hậu, thủy văn, thổ 

nhưỡng, sinh vật; Địa lí dân cư. 

2 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 

9  

Tâm lí học 

giáo dục 

Học phần cung cấp cho sinh viên  những tri thức khoa học, cơ bản, hiện đại về tâm 

lí học. 

Học phần xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ sở đó giúp sinh viên 

hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người khác để sống, học tập đạt hiệu quả 

tốt nhất và ra trường thích ứng với nghề nghiệp nhanh nhất. 

Học phần giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng học, nghiên cứu tâm lí học 

và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của tâm lí học cũng như các 

khoa học khác. 

3 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 15 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần:85 % 
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Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học, cơ bản, hiện đại về tâm 

lí học lứa tuổi học sinh các cấp học và tâm lý học sư phạm.  

Học phần tạo cơ sở để sinh viên tiếp thu các vấn đề cơ bản liên quan đến việc dạy 

học và giáo dục học sinh, nhân cách người giáo viên trong tương lai, cũng như góp 

phần rèn luyện tay nghề, hình thành xu hướng nghề nghiệp. 

Ngoài ra học phần giúp sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về giao tiếp, 

thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ năng giao tiếp sư phạm, từ 

đó có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình 

huống thực tiễn. 

10  

Kỹ năng 

mềm 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết yếu. 

 Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công việc và phát 

triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội 

 3 Thực hành tại lớp: 

100% 

11  

Khởi 

nghiệp 

 Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ về tố chất 

và tinh thần cần có của doanh nhân. 

Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý tưởng đó. 

 Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ chức các 

nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

 Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện các hoạt 

động chính của quá trình kinh doanh. 

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 

12  

Tiếng Anh 

1 

- Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về gia đình, hoạt động hàng ngày, 

sở thích, thời gian, thời tiết và khí hậu, ngôn ngữ điện thoại, âm nhạc, nhà cửa, thức 

ăn;  

- trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, giới từ chỉ thời 

gian và nơi chốn (at, in, on, to), trạng từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại 

từ tân ngữ, cấu trúc like + V-ing, be và do, there is / there are và there was / there 

were, mạo từ a và an, định lượng từ, tính từ so sánh hơn, thì hiện tại đơn, thì hiện 

tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm: /ʌ/, /h/, /aɪ /, /ɪ/, /i:/, /j/, /ŋ/, 

/əʊ/, /θ/, /ju:/, /eə/, /ɪə/, /s/, /ʃ/, /ea/, /ə/, âm đuôi _ed của động từ có quy tắc và nhấn 

trọng âm trong câu (sentence stress); 

3 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 30 %; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70 % 
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- cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời sống, con 

người của các nước nói tiếng Anh; 

- trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác về những 

vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ 

năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

13  

Tiếng Anh 

2 

- từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như mô tả người, trang phục, hoạt động 

trong kì nghỉ, những cụm từ đi với ba giới từ at, in, on, công việc nhà, mua sắm, mô 

tả một thành phố. 

- các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá 

khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, 

đại từ quan hệ, so sánh tính từ và trạng từ, cấu trúc dùng với too - enough; ngữ âm 

tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, hay gây nhầm lẫn như /ə/ and /ɜː/, /j/ và 

/dʒ /, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng 

trong từ điển. 

- kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

- bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

14  

Tiếng Anh 

3 

- từ vựng tiếng Anh về hạnh phúc, các phát minh, các môn học, các môn thể 

thao, tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng, các loài động vật, các nỗi sợ hãi, các loại 

bệnh tật và các loại ngôn ngữ.  

- các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc động từ, động từ khiếm 

khuyết, câu điều kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì 

quá khứ hoàn thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng 

ý; cách phát âm các nguyên âm /ʊ/ and /u:/,các phụ âm /θ/ and  /ð/, /ʃ/, nguyên âm 

đôi, phụ âm kép, đuôi -ed, chữ i, cách phát âm của had / hadn’t, used to / didn’t use 

to, must, mustn’t, cách nối âm, cách nhấn từ, nhấn câu. 

  - kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

3 3 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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- bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và 

lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

15  

Tiếng Anh 

4 

- từ vựng tiếng Anh về sách, các ấn phẩm, các phòng trong nhà, các tính từ 

miêu tả người, các tính từ miêu tả nông thôn, thành thị, đồ ăn, thức uống, thiên nhiên, 

các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi,  thể thao, sức khoẻ, bệnh tật, giải trí, và các 

loại ngôn ngữ.  

- ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, động từ khiếm khuyết, câu điều 

kiện loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn 

thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để thực 

hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho 

sẵn. 

- các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe 

hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói 

ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc;  có thể hiểu được ý 

chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

- kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, việc làm 

của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những 

ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể 

miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

- các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày 

như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

- các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp 

thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc truyền 

đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) 

và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm 

cá nhân.  

3 4 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

16  

Giáo dục 

học mầm 

non 

Giáo dục học mầm non giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo giáo 

viên mầm non. Nó cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục, các 

phạm trù cơ bản của giáo dục học, giáo dục học mầm non.  

3 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 
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Giáo dục học mầm non còn là sự khái quát những lí luận về công tác giáo dục 

trẻ em lứa tuổi mầm non, thực tiễn và quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ 

em lứa tuổi MN. 

Học phần giúp sinh viên có thể hình thành những kỹ năng sử dụng các phương 

pháp vfa hình thức đặc thù để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ MN 

Bên cạnh đó, giáo dục học mầm non còn trang bị cho sinh viên kiến thức nền 

tảng để có thể tiếp tục học các học phần thực hành kĩ năng nghề ở trường mầm non.  

Vì vậy, giáo dục học mầm non được xem là học phần tiên quyết của một số học 

phần, trong đó có học phần Tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non. 

17  

Lịch sử 

Việt Nam 

đại cương 

Lịch sử Việt Nam đại cương là học phần dành cho sinh viên thuộc các ngành 

không chuyên. Đây là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội dung 

kiến thức giáo dục đại cương. Học phần Lịch sử Việt Nam đại cương cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống các giai đoạn phát triển trong tiến 

trình vận động của Lịch sử dân tộc từ thời nguyên thủy đến thời đại dựng nước, thời 

Bắc thuộc, thời phong kiến, cận đại đến quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ 1975 

đến nay. Qua học phần trang bị cho sinh viên kĩ năng tư duy lịch sử, kĩ năng thực 

hành lịch sử. Qua đó, trau dồi cho sinh viên tình yêu quê hương đất nước, lòng tự 

hào dân tộc 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

18  

Đại cương 

văn hóa các 

dân tộc 

thiểu số 

Tây 

nguyên 

Nội dung Học phần “Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên” cung 

cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức liên quan đến đặc điểm dân cư, sinh tế truyền 

thống, thiết chế tổ chức xã hội, tổ chức cá nhân; Đặc trưng văn hóa vật thể và phi vật 

thể của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Bước đầu hình thành và phát triển kỹ 

năng thực hành, nhận diện, phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên trong thực tiễn. 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

19  

Nhân học 

đại cương 

Nhân học là một lĩnh vực nhận thức khoa học trong đó nghiên cứu các vấn đề 

nền tảng của tồn tại con người trong môi trường tự nhiên, xã hội và nghệ thuật. Nhân 

học đại cương là môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành 

Nhân học, cụ thể là về đối tượng, phạm vi, các phương pháp nghiên cứu, lịch sử phát 

triển của ngành nhân học và một số chủ đề quan trọng của ngành học như:Nguồn gốc 

loài người và các chủng tộc;Tộc người, các tiêu chí phân định, quá trình tộc người 

và các loại hình cộng đồng tộc người;Ngôn ngữ và các ngữ hệ trên thế giới; Một số 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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vấn đề về xã hội nguyên thủy; Một số vấn đề về các hình thái tôn giáo sơ khai.Nhân 

học có mối quan hệ mật thiết với nhiều ngành khoa học khác như triết học, lịch sử, 

địa lí, kinh tế, sinh học,… vì đặc điểm chính của Nhân học là nghiên cứu con người 

trong tính toàn diện, lấy con người làm trung tâm. 

20  

Sinh học 

đại cương 

Sinh học đại cương là học phần bao gồm những kiến thức khái quát nhất về 

Sinh học; cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các đặc trưng của cơ 

thể sống; cấu trúc và chức năng của các mô, các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ 

thể sinh vật đa bào; cơ sở vật chất và cơ chế của di truyền, biến dị ở cấp độ phân tử 

và cấp độ tế bào; các qui luật di truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần 

thể; các loại biến dị và vai trò của các biến dị đối với tiến hóa và chọn giống; các 

nhân tố sinh thái trong môi trường sống của sinh vật; các đặc trưng cơ bản của quần 

thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái và các loại diễn thế sinh thái. Rèn luyện 

cho người học các kỹ năng cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm. 

 Các kiến thức của học phần có liên quan đến kiến thức của nhiều môn học 

khác, như: Tế bào học, Di truyền học, Di truyền y học, Di truyền người và quần thể, 

Sinh học thực vật, Thực vật học, Hình thái – Giải phẫu thực vật, Phân loại học thực 

vật, Sinh lý học thực vật, Giải phẫu – Sinh lý người và động vật, Tiến hóa và đa dạng 

sinh học, Khoa học môi trường, Sinh học phát triển, Hóa sinh, Vi sinh, Lý sinh…Vì 

thế các kiến thức của học phần là cơ sở để giải thích một số hiện tượng Sinh học 

trong tự nhiên và đời sống, làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức của các học phần 

có liên quan trong chương trình đào tạo của các ngành: Y học, Sư phạm Sinh học, 

Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm Sinh, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Quản 

lý tài nguyên rừng và môi trường, Thú y, Chăn nuôi - Thú y… 

2 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

21  

Tin học đại 

cương 

Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản của máy vi 

tính. 

 Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo cáo. 

 Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học tập và cuộc 

sống. 

 Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình bày, soạn thảo văn bản, 

tính toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình diễn bài báo cáo. 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, thảo luận 

và làm việc nhóm. 

22  

Logic toán Học phần trình cung cấp cho sinh viên các nội dung về lí thuyết tập hợp (biểu diễn tập 

hợp, các phép toán, …) và logic Toán (mệnh đề, các phép toán logic, …). Đây là học 

phần tiên quyết để sinh viên học các học phần liên quan đến môn Toán trong chương 

trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non. 

2 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

23  

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục 

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành trong chương trình đào tạo giáo viên có trình độ đại học. Học phần này cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về: Nghiên cứu khoa học 

giáo dục (khoa học, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học giáo dục); Logic tiến 

hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục (lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài, 

xác định mục tiêu nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên 

cứu, nêu các luận cứ để chứng minh giả thuyết. lựa chọn các phương pháp chứng 

minh giả thuyết); Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong nghiên cứu khoa 

học giáo dục (lập chương trình và kế hoạch nghiên cứu; thu thập thông tin, các bước 

tiến hành thu thập thông tin, các phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin, xử lý 

thông tin và viết báo cáo khoa học); Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục 

(tiêu chí để đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp đánhgiá 

công trình khoa học giáo dục). 

1 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

24  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập thể dục 

để duy trì và phát triển thể chất 

1 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

25  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

 Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm bóng, 

phát bóng). 

 

1 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

26  

Bơi lội cơ 

bản 

Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch 1 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 
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27  

Cầu lông 

cơ bản 

 Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu. 

 

1 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

28  

Bóng bàn 

cơ bản 

Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóngtrong bóng bàn. 

 

1 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

29  

Thể dục 

nhịp điệu 

Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác 1 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

30  

Teawondo 

cơ bản 

Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 

 

1 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

31  

Bóng đá cơ 

bản 

Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và thi đấu 1 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

32  

Bóng rổ cơ 

bản  

Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ 1 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

33  

Cờ vua 1 Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết 1 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

34  
Cờ vua 2 Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết 1 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 
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số thi kết thúc học 

phần: 80% 

35  

Cờ vua 3 Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết 1 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

36  

Đường lối 

quốc 

phòng an 

ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng 

vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát triển 

kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kiểm tra 

HP1 đạt kết quả cao. 

 SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua 

các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình 

hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động 

viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

2,5 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

37  

Công tác 

quốc 

phòng an 

ninh 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh; nắm 

chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá 

cách mạng Việt Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả cao. 

 SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực 

cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết thúc HP2 đạt kết quả cao. 

 Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng nền Quốc 

phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam XHCN. 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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38  

Quân sự 

chung 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, 

trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong 

doanh trại; 

Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; điều 

lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

 Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch tiến công 

hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ 

quốc. 

1 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

39  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; thành 

thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn 

bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được yêu cầu 

chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu tiến công, 

phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

40  

Sinh lý học 

trẻ em 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển 

thể chất của trẻ em lứa tuổi mầm non.Thông qua việc học lý thuyết những kiến thức 

về quá trình phát triển các chỉ số thể chất diễn ra trong cơ thể trẻ em ở lứa tuổi mầm 

non, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức của môn học này trong việc nuôi dạy 

trẻ một cách khoa học để các em có thể phát triển toàn diện các mặt về đức, trí, thể, 

mĩ. Nội dung bài giảng có kết cấu gồm 09 chương: Chương 1. Cấu tạo chung của cơ 

thể em; Chương 2. Hệ tuần hoàn; Chương 3. Hệ hô hấp;  Chương 4. Hệ tiêu hóa; 

Chương 5.Hệ bài tiết; Chương 6.Hệ sinh dục;Chương 7.Các tuyến nội tiết; Chương 

8.Hệ vận động; Chương 9.Hệ thần kinh và các giác quan. 

2 4 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

41  

Vệ sinh trẻ 

em và dinh 

dưỡng trẻ 

em 

Học phần Vệ sinh trẻ em và dinh dưỡng trẻ em là học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non. Học phần trang bị một cách hệ thống 

những kiến thức lý thuyết vệ sinh, dinh dưỡng cho trẻ em và vận dụng vào thực tiễn 

trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ mầm non, đáp ứng với việc đổi mới chương trình 

chăm sóc – giáo dục mầm non. Nhiệm vụ chăm sóc trẻ và dinh dưỡng cần phải được 

2 3 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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quan tâm đúng mức; việc này sẽ giúp trẻ được phát triển toàn diện về thể chất và tinh 

thần, 

42  

Phòng 

bệnh và 

đam bảo an 

toàn cho trẻ 

mầm non 

Học phần này sẽ bổ sung cho sinh viên kiến thức về sự phát triển chung của trẻ em 

đặc biệt là của lứa tuổi mầm non. Hiểu biết về đặc điểm sinh lý, bệnh tật thường 

gặp ở trẻ em lứa tuổi mầm non từ đó lên kế hoạch phòng bệnh phù hợp cho trẻ trên 

cơ sở góp phần chăm sóc trẻ và bảo vệ trẻ một cách toàn diện hơn. Học phần cung 

cấp cho sinh viên các kiến thức về các bệnh lý thường gặp ở tuổi mầm non, từ đó 

sinh viên có thể phát hiện sớm trẻ bệnh và chăm sóc thích hợp đối với trẻ bị bệnh.   

Học phần còn cung cấp kiến thức về cách sơ cứu một số tai nạn thường gặp ở lứa 

tuổi mầm non nhằm giảm nguy cơ tử vong ở trẻ. 

Học phần làm rõ hơn môn Sinh lý học trẻ em, dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh trẻ em mà 

sinh viên đã được học. 

2 4 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 

43  

Văn học trẻ 

em 

Khái quát những kiến thức cơ bản về Văn học thiếu nhi, bao gồm hệ thống 

văn học dân gian thiếu nhi và văn học viết cho thiếu nhi.  

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về đặc trưng và đặc điểm thể loại, quá trình 

phát triển và những thành tựu của văn học thiếu nhi. Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về một số sáng tác của các tác giả được đưa vào giảng dạy ở mầm non và tiểu 

học như Trần Đăng Khoa, Tô Hoài, Phạm Hổ… 

Vị trí học phần: Học phần bắt buộc. 

Kiến thức trang bị cho sinh viên: Chương trình của học phần cung cấp kiến thức về 

văn học cho thiếu nhi, bao gồm hệ thống văn học dân gian thiếu nhi và văn học viết 

cho thiếu nhi. Cung cấp những hiểu biết cơ bản về đặc trưng và đặc điểm thể loại, 

quá trình phát triển và những thành tựu của văn học thiếu nhi.  

Cung cấp những kiến thức cơ bản về một số sáng tác của các nhà văn được đưa vào 

giảng dạy ở tiểu học như Trần Đăng Khoa, Tô Hoài, Phạm Hổ. 

Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: Bổ sung kiến thức cho 

sinh  viên về văn học thiếu nhi để hoàn thiện tri thức cho sinh viên. 

2 4 Trọng số điểm bộ 

phận: 25%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 75% 
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44  

Toán học ơ 

sở 

Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức toán học cơ sở như cấu trúc 

đại số và số học, hình học và đại lượng đo lường. Đặc biệt, chú trọng làm rõ các định 

nghĩa về số tự nhiên trong toán học, bốn phép toán cơ bản trên tập hợp số tự nhiên 

(bao gồm: cộng, trừ, nhân, chia), ôn lại đặc điểm, tính chất của các loại hình trong 

mặt phẳng, các khối trong không gian, tìm hiểu về cơ sở xây dựng môn hình học và 

những loại đại lượng thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Qua học phần này, 

sinh viên sẽ được trang bị những nền tảng cơ sở về toán học, đồng thời hiểu rõ hơn 

về những biểu tượng toán có liên quan đến nội dung giảng dạy cho trẻ mầm non trong 

quá trình trẻ làm quen với toán. 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

45  

Thủ công 

kĩ thuật và 

đồ chơ trẻ 

em 

Học phần “thủ công, kĩ thuật và đồ chơi trẻ em” cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức lí thuyết về gấp, cắt xé, đan nan và làm đồ chơi đồng thời hình thành các 

kỹ nănggấp, cắt xé, đan nan và làm đồ chơi  phục vụ giảng dạy ở trường mầm non; 

hình hành và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của ngươi giáo viên mầm 

non như hịu khó, kiên trì để làm ra sản phẩm và hình thành thói quen làm việc theo 

quy trình.… 

2 4 

 

 

  

 

 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

46  

Tạo hình 

cơ bản 

Tạo hình cơ bản là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong nội dung 

kiến thức giáo dục Mầm non. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản và có hệ thống về nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng bao 

gồm: các khái niệm cơ bản về nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng, 

các kiến thức, các kĩ năng về: Vẽ; Nặn; Xé - Cắt dán cũng như các nguyên tắc, 

phương pháp để người học có thể vận dụng giải quyết các bài tập thực hành tạo ra 

sản phẩm  từ đó biết yêu quý, chân trọng, gìn giữ và bảo vệ cái đẹp trong nghệ thuật 

cũng như trong cuộc sống hàng ngày. 

2 1 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

47  

Âm nhạc 

cơ bản 

Học phần âm nhạc cơ bản là học phần bắt buộc đối với sinh viên hệ Đại học 

chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này cung cấp cho sinh viên Giáo dục 

Mầm non những kiến thức cơ bản nhất về âm nhạc và thực hành xướng âm cơ bản 

ở các giọng thường dùng cho các bài hát Mầm non, trên cơ sở lý thuyết âm nhạc cơ 

bản đã học.Nội dung học phần gồm có 2 phần chính: Lý thuyết âm nhạc cơ bản và 

Xướng âm. Phần 1 gồm 6 chương. Chương 1: Cao độ của âm thanh, chương 2: 

Trường độ của âm thanh, chương 3: Quãng, chương 4: Điệu thức – Giọng, chương 

2 4 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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5: Quan hệ họ hàng giữa các giọng, chương 6: Hợp âm. Phần 2: Xướng âm. Học 

phần Âm nhạc cơ bản giữ điều kiện tiên quyết cho các học phần cùng bộ môn trong 

chương trình đào tạo của chuyên ngành Giáo dục Mầm non là: Hát và đàn Organ, 

Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ. 

48  

Múa cơ 

bản 

Học phần trình bày, giới thiệu các động tác múa dân gian của một số dân tộc đặc 

trưng nhất, Cách thức xây dựng và ứng dụng động tác múa cho trẻ mầm non. 

Rèn luyện cho sinh viên có niềm đam mê và có trách nhiệm với công việc dạy học 

múa cho trẻ mầm non, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn 

tiếp nhận thông tin mới. 

Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản như thị phạm và phân tích các luật 

động trong từng động tác, tổ hợp, bài tập và tác phẩm, cách thức giảng dạy luật 

động, động tác múa cho trẻ 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất liệu múa dân gian của các 

dân tộc đặc trưng nhất, cách thức xây dựng động tác múa đơn giản cho trẻ, các quy 

luật, luật động, nhịp phách của từng động tác của các dân tộc 

2 2 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

49  

Giao tiếp 

sư phạm ở 

trường 

mầm non 

Giao tiếp sư phạm ở trường mầm non” là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này được xây 

dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cơ bản về các nguyên 

tắc ứng xử trong giao tiếp với các bối cảnh khác nhau trong môi trường giáo dục 

mầm non. Từ đó hình thành kỹ năng, thái độ tích cực, tự tin trong giao tiếp nhằm đạt 

hiệu quả cao nhất, cũng như ảnh hưởng của thái độ này đến các đối tượng khác trong 

quá trình giao tiếp, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp. 

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

50  

Giáo dục kĩ 

năng sống 

Học phần Giáo dục kĩ năng sống thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương 

trình Giáo dục Mầm non. Nội dung của học phần: Khái quát chung về giáo dục kĩ 

năng sống; Mục tiêu và nội dung giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non; Phương 

pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non; Những hình thức giáo dục kĩ năng sống 

cho trẻ mầm non; Lập kế hoạch và đánh giá giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

 

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 
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51  

Tổ chức 

hoạt động 

vui chơi ở 

trường 

mầm non 

Học phần giới thiệu những VĐ cơ bản về trò chơi trẻ em; khái niệm trò chơi, ý nghĩa 

của hoạt động vui chơi; sự hình thành phát triển các loại trò chơi ở trẻ em; Ý nghĩa , 

nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức trò chơi; Lập kế hoạch tổ chức trò chơi; 

Đánh giá mức độ phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trò chơi trẻ em; Khái niệm hoạt 

động vui chơi; Sự hình thành phát triển các loại trò chơi ở trẻ em; Ý nghĩa , nội 

dung, phương pháp, hình thức tổ chức trò chơi. 

Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản kết nối kiến thức lý luận vào thực tế 

cuộc sống giáo dục mầm non; Có kĩ năng tổ chức và hướng dẫn các hoạt động vui 

chơi. 

: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc thái độ khách quan và có trách 

nhiệm trong việc giáo dục mầm non. Hình thành yêu nghề yêu trẻ từ đó ý thức tự 

giác học tập, rèn luyện kĩ năng tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non 

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

52  

Hát và đàn 

Organ 

Học phần Hát và Đàn Organ là học phần bắt buộc đối với sinh viên hệ Đại học chuyên 

ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này cung cấp cho sinh viên Giáo dục Mầm non 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về hát và đàn cho các giọng thường dùng 

cho các bài hát Mầm non, trên cơ sở lý thuyết âm nhạc cơ bản đã học 

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

53  

Ứng dụng 

tin học 

trong giáo 

dục mầm 

non 

Học phần “ứng dụng tin học trong giáo dục mầm non cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về việc ứng dụng CNTT trong dạy học mầm non, làm rõ vai 

trò của việc UDCNTT trong dạy học ngày nay. Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần 

mềm PP để thiết kế giáo án điện tử các môn học ở mầm non. Giới tiệu một số phầm 

mềm chuyên dụng trong dạy học và ứng dụng các phầm mềm này trong xây dựng 

các hoạt động dạy học cho trẻ ở trường Mầm non.  

2 5 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

54  

Tâm lý học 

gia đình 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về gia đình ở trên thế giới và ở Việt 

nam; những những đặc điểm tâm lý quan trọng của các thành viên trong gia đình, 

những chức năng cơ bản của gia đình cũng như những kiến thức về giá trị văn hóa 

truyền thống, nếp sống, thói quen trong gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân 

cách của trẻ em. Sự yêu thương, uy quyền, sự đoàn kết và ganh đua trong gia đình; 

người học cũng được cung cấp nhưng kiến thức biểu hiện về sự rối loạn tâm lý ở trẻ 

2 7 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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em do cha mẹ sử dụng thái quá uy quyền và tình thương yêu đối với con cái và những 

vấn đề về xung đột và ly tán gia đình. 

55  

Phương 

pháp đọc 

diễn cảm 

Học phần có vị trí vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo Giáo viên Mầm 

non. Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, dành cho sinh viên năm thứ 3.Học 

phần hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, quy trình rèn 

luyện để hình thành kĩ năng đọc diễn cảm các văn bản nghệ thuật 

2 4 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

56  

Lí luận & 

Phương 

pháp dạy 

múa ở 

trường 

mầm non 

Học phần trình bày về bắt nguồn của nghệ thuật múa, Giới thiệu về chất liệu múa 

dân gian dân tộc Việt nam, Phương pháp biên đạo múa cho trẻ, Một số vấn đề múa 

và vận động theo nhạc, Thực hành múa 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản chất liệu múa dân gian của các dân 

tộc đặc trưng nhất, cách thức xây dựng động tác, tuyến đội hình, cấu trúc tác phẩm 

múa đơn giản cho trẻ, cách vận  động múa theo nhạc, thực hành múa, hình thành kĩ 

năng múa. Xây dựng được các bài múa dựa trên các động tác cơ bản của từng dân 

tộc.  Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản như cách thị phạm và phân tích 

các luật động trong từng động tác, tổ hợp, bài tập và tác phẩm, cách thức giảng dạy 

luật động, động tác múa cho trẻ 

Rèn luyện cho sinh viên khả năng đam mê và có trách nhiệm với công việc dạy học 

múa cho trẻ mầm non, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn 

tiếp nhận những chất liệu múa, thể loại múa khác nhau 

3 6 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

57  

Lí luận & 

PP tổ chức 

hoạt động 

âm nhạc 

cho trẻ em 

Học phần Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ là học phần 

bắt buộc đối với sinh viên hệ Đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Học phần 

này cung cấp cho sinh viên Giáo dục Mầm non những kiến thức về một số vấn đề 

cơ bản của âm nhạc đối với trẻ mầm non. Đồng thời nêu ra các phương pháp tổ 

chức hoạt động âm nhạc cho trẻ và soạn giáo án thực hành các hoạt động âm nhạc 

cho các lứa tuổi ở trường Mầm non trên cơ sở lí thuyết của phần lý luận và phương 

pháp đã học 

2 6 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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58  

Phương 

pháp cho 

trẻ làm 

quen với 

tác phẩm 

văn học 

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học là học phần 

kiến thức nghề nghiệp của chuyên ngành Sư phạm Mầm non trình độ đại học. Học 

phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng thể lí thuyết về các đặc điểm của tác 

phẩm văn học cho trẻ mầm non, các phương pháp để dạy trẻ làm quen với văn học, 

các kiểu bài làm quen văn học cũng như cách thiết kế các hoạt động làm quen văn 

học ở trường mầm non cũng như kĩ năng soạn bài, tập  lên lớp các kiểu bài cho trẻ làm 

quen văn học ở trường mầm non. 

2 6 Trọng số điểm bộ 

phận: 25%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 75% 

59  

Lí luận và 

phương 

pháp hình 

thành biểu 

tượng  

toán học 

sơđẳng cho 

trẻ 

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về lí luận và phương 

pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non, bao gồm: ý nghĩa, đặc điểm, 

các nguyên tắc, mục đích, nhiệm vụ của việc hình thành các biểu tượng toán học sơ 

đẳng, những đặc điểm nhận thức của trẻ theo từng độ tuổi, nội dung, cách thức và 

phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với 5 loại biểu tượng toán sơ đẳng: tập hợp, số 

lượng, con số, phép đếm; hình dạng; kích thước; định hướng trong không gian; thời 

gian. Trên cơ sở đó hình thành và rèn luyện những kĩ năng tổ chức để tiến hành cho 

trẻ làm quen với toán ở trường mầm non. 

2 6 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

60  

Lí 

luận&Phư

ơng pháp 

hướng dẫn 

trẻ 

 làm quen 

với MTXQ 

Học phần LL&Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ là học phần 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình GD Mầm non. Học phần gồm 

các nội dung: Những vấn đề chung về phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi 

trường xung quanh; Nội dung cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh ở trường 

mầm non, Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh; 

Phương tiện và điều kiện cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh; Tổ chức cho 

trẻ làm quen với môi trường xung quanh. 

3 6 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

61  

Lí luận & 

PP tổ chức 

hoạt động 

tạo hình 

cho trẻ em 

Lí luận và phương pháp tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ mầm non là học phần 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần này cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản và có hệ thống về phương pháp dạy học nói chung và phương pháp 

tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ ở bậc mầm non nói riêng bao gồm: các khái 

niệm cơ bản về nghệ thuật nói chung và tạo hình nói riêng, các kiến thức, các kĩ năng 

về: phương pháp tổ chức các hoạt động tạo hình trong trường mầm non cũng như các 

nguyên tắc phương pháp để người học có thể vận dụng các kiến thức mang tình lí 

luận cũng như thực tiễn để có thể lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tạo hình cho 

3 7 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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trẻ ở trường mầm non trong quá trình thực tập sư phạm cũng như sau khi ra trường 

đi làm việc ở các trường mầm non. 

62  

Lí luận & 

PP phát 

triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

em 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lí luận và phương pháp 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ em gồm: một số vấn đề lý luận về ngôn ngữ, khái quát 

một số vấn đề về tiếng Việt; cơ sở và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em; 

những nội dung và hình thức phát triển lời nói cho trẻ em; cách soạn giáo án cho 

tiết dạy phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 

2 7 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

63  

Lí luận và 

phương 

pháp 

GDTC cho 

trẻ em 

Líluận và phương pháp GDTC cho trẻ em là học phần thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành trong chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ đại học của 

trường Đại học Tây Nguyên.  

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý luận 

thực tiễn phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non.  

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường mầm non, bên cạnh đó môn học còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

2 

5 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

64  

Chương 

trình và 

quản lí 

chương 

trình mầm 

non 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chương trình (chương 

trình đào tạo giáo viên giáo dục mầm non có trình độ đại học, chương trình mầm 

non ở trường mầm non) và quản lí chương trình mầm non (chương trình đào tạo 

giáo viên giáo dục mầm non có trình độ đại học, chương trình đào tạo trẻ mầm non 

ở trường mầm non: các tiêu chuẩn, điều lệ, …, hướng dẫn thực hiện chương trình). 

Rèn luyện cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu; có ý thức tìm hiểu chương trình 

ở trường mầm non;  

Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cần thiết như xây dựng chương trình dạy 

học (năm, tháng, tuần, ngày), kĩ năng phân tích chương trình, kĩ năng quản lí chương 

trình, … và vận dụng ở trường mầm non. 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

65  

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục ở 

trường 

mầm non 

Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non là học phần thực hiện tiếp theo 

sau học phần giáo dục học mầm non. Nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

chuyên ngành về công tác giáo dục ở bậc mầm non: lý luận về tổ chức các hoạt động 

giáo dục, mục tiêu và các nhiệm vụ giáo dục cụ thể cần thực hiện ở nhà trường mầm 

non; các phương pháp và hình thức  tổ chức các hoạt động giáo dục đó. Bên cạnh đó 

2 

7 
Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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với thời lượng 01 tính chỉ thực hành sẽ hỗ trợ thêm cho sinh viên các kĩ năng tổ chức 

các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả, tăng thêm kĩ năng nghề nghiệp cho sinh 

viên mầm non. 

Ngoài ra để được học học phần này sinh viên phải hoàn thành học phần tiên 

quyết là Giáo dục học mầm non.  

Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về tổ chức các hoạt động giáo 

dục mầm non, mục tiêu, nội dung và các nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ở 

nhà trường mầm non. Sinh viên nắm được các hoạt động cơ bản cần được tổ chức ở 

mầm non đồng thời có các phương pháp tổ chức thành công các hoạt động giáo dục 

đó. 

 Trên cơ sở các kiến thức lý luận cơ bản, sinh viên phát triển tư duy khoa học, 

có khả năng liên hệ với thực tiễn giáo dục mầm non, làm sáng tỏ các vấn đề trong 

giáo dục mầm non hiện nay. 

Bước đầu hình thành ở sinh viên kĩ năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục 

trong thực tiễn. 

Hình thành cho sinh viên tâm lý tích cực trong học tập, xây dựng phương 

hướng, kế hoạch rèn luyện các phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của bản thân trong 

quá trình học tập. 

66  
Giáo dục 

hòa nhập 

Học phần giáo dục hòa nhập bước đầu trang bị cho sinh viên những hiểu biết 

về trẻ có nhu cầu đặc biệt ở mầm non, giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt ở 

mầm non; Thực hiện giáo dục hòa nhập trong  trường mầm non; Thiết kế và tổ chức 

các hoạt động trong lớp học mầm non theo phương thức giáo dục hòa nhập.   

Giáo dục hòa nhập bước đầu hình thành kỹ năng sử dụng một số công cụ để 

đánh giá và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt, thiết 

kế các hoạt động trong lớp học mầm non theo phương thức giáo dục hòa nhập.   

Giáo dục hòa nhập hình thành cho sinh viên có thái độ tích cực, đúng đắc với 

việc thực hiện giáo dục hòa nhập; có ý thức tìm hiểu và vận dụng kiến thức trong 

thực tiễn liên quan đến giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm 

non. 

dục. 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 20%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 80% 
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67  

Thực tế 

chuyên 

môn 

Học phần thực tế chuyên môn yêu cầu sinh viên sẽ quan sát trải nghiệm ở các cơ sở 

giáo dục mầm non, các địa điểm thực hành giáo dục tại các địa phương xung 

quanh. Trong quá trình đi thực tế, sinh viên có sự hướng dẫn của các giảng viên, 

chuyên gia về các nội dung thực tế khoa học. Sau mỗi điểm đi sẽ có bài học đánh 

giá rút kinh nghiệm và sinh viên viết bài tập thu hoạch 

Mô tả được các kĩ năng sư phạm cơ bản của giáo viên mầm non. Trình bày 

được những hiểu biết cơ bản về trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non . Xử lí tốt 

các tình huống sư phạm. 

 Sinh viên hiểu rõ các kiến thức đã học về nghiệp vụ sư phạm như: Tâm lí học, 

Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn bằng hoạt động thực tế chuyên môn. 

Sinh viên có những hiểu biết thực tế về trường mầm non, học sinh mầm non, 

người giáo viên mầm non và hoạt động dạy học. 

1 

3 

Trọng số điểm bộ 

phận: Trọng số thi 

kết thúc học phần: 

100% 

68  
Kể chuyện 

cho trẻ 

Học phần có vị trí vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo Giáo viên 

Mầm non. Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, dành cho sinh viên năm thứ 

3. Học phần hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, quy 

trình rèn luyện để hình thành kĩ năng kể chuyện, kĩ năng hướng dẫn trẻ mầm non kể 

chuyện. Nội dung học phần được trình bày trong 3 chương.  

2 

6 
Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

69  

Tổ chức và 

quản li 

trường 

mầm non 

Đây là học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non hệ 

thống kiến thức về khoa học tổ chức và quản lí trường học mầm non nói chung và 

các lớp mầm non. Đồng thời hình thành năng lực và bước đầu rèn luyện kĩ năng tổ 

chức và quản lí trường mầm non, cũng như xây dựng cho sinh viên quan niệm đúng 

đắn về vai trò và tầm quan trọng của công tác tổ chức và quản lí trường mầm non 

2 

6 
Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

70  

Giáo dục 

môi trường 

ở trường 

mầm non 

Học phần Giáo dục môi trường ở trường mầm non là học phần tự chọn thuộc 

khối kiến thức chuyên ngành của chương trình GD Mầm non. Học phần gồm các nội 

dung: Nhận thức chung về môi trường, ô nhiễm môi trường và giáo dục bảo vệ môi 

trường; Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; Hướng dẫn tích hợp nội dung 

giáo dục bảo vệ môi trường trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non; Giáo 

dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

 

2 

6 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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71  

Trò chơi 

với sự hình 

thành biểu 

tượng 

toán học sơ 

đẳng cho 

trẻ mẫu 

giáo 

Học phần này cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về trò chơi học 

tập, vai trò và ứng dụng của trò chơi đối với sự hình thành biểu tượng toán học sơ 

đẳng ở trẻ mẫu giáo, bao gồm: những kiến thức cơ sở về sự hình thành biểu tượng 

toán ở trẻ mầm non; bản chất, đặc thù, đặc trưng, cấu trúc và phân loại trò chơi học 

tập, vai trò của trò chơi học tập trong dạy học, giáo dục trẻ và trong quá trình hình 

thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo; những nguyên tắc, cách thức, 

điều kiện để sử dụng trò chơi học tập nhằm giúp trẻ mẫu giáo làm quen với các biểu 

tượng toán sơ đẳng và giới thiệu một số trò chơi học tập biểu tượng toán điển hình. 

2 

6 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

72  

Quản lí 

trong giáo 

dục mầm 

non 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lí nói chung và quản lí GDMN nói riêng. 

Giới thiệu tổ chức bộ máy trường mầm non và công tac quản lí các nội dung hoạt 

động ở trường mầm non 

Sinh viên hiểu, phân tích, đánh giá, vận dung được những kiến thức cơ bản kiến thức 

cơ bản về công tác quản lí nhà trường mầm non và quản lí công tác chăm sóc giáo 

dục trẻ mầm non. 

Có kỹ năng kết nối kiến thức lý luận vào thực tế cuộc sống giáo dục mầm non; Có kĩ 

năng tổ chức và quản lí công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

Phát triển thái độ khách quan và có trách nhiệm trong Giáo dục mầm non và Hình 

thành yêu nghề yêu trẻ từ đó ý thức tự giác học tập, rèn luyện kĩ năng tổ chức quản 

lí trường mầm non. 

giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình và có thái độ tôn trọng và hợp tác 

bảo vệ gia đình 

2 

6 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

73  

Ứng dụng 

kí họa và 

cách điệu 

trong giáo 

dục mầm 

non 

Ứng dụng kí họa và cách điệu trong giáo dục mầm non là học phần cung cấp 

cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về nghệ thuật nói chung, nghệ 

thuật ký hòa- cách điệu nói riêng và những ứng dụng của nó trong dạy học tạo hình 

ở trường mầm non  bao gồm: các khái niệm cơ bản, các kiến thức, các kĩ năng về: ký 

họa- cách điệu cũng như các nguyên tắc phương pháp để người học có thể vận dụng 

giải quyết các bài tập thực hành tạo ra sản phẩm  từ đó biết yêu quý, chân trọng, gìn 

giữ và bảo vệ cái đẹn trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Cùng 

với việc cung cấp kiến thức kỹ năng để hoàn thành những bài tập trong chương trình 

học phần này còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp 

2 

6 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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ký họa, cách điệu hoa quả, đồ vật, con vật… làm tài liệu trong dạy học tạo hình ở 

trường mầm non. 

74  

Trò chơi 

dân gian 

với việc 

cho trẻ làm 

quen với 

MTXQ 

Học phần Trò chơi dân gian với việc cho trẻ làm quen với MTXQ là học phần tự 

chọn  thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình GD Mầm non. Học 

phần gồm các nội dung: Những vấn đề chung về trò chơi dân gian; Nguyên tắc, yêu 

cầu và nội dung trò chơi dân gian với việc cho trẻ làm quen với môi trường xung 

quanh ở trường mầm non; Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ làm quen với môi 

trường xung quanh 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

75  

Vệ sinh an 

toàn thực 

phẩm 

Học phần vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho người học một số kiến thức 

cơ bản về các tác nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình thu nhận, 

chế biến, bảo quản thực phẩm cũng như các biện pháp kiểm soát mối nguy nhằm 

ngăn chặn những rủi ro do các mối nguy ô nhiễm thực phẩm gây ra. Nội dung học 

phần bao gồm:Các khái niệm về chất độc, sự ngộ độc, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

tầm quan trọng và tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay; nguồn 

gốc các chất độc có trong thực phẩm, nguyên nhân, triệu chứng ngộ độc, các biện 

pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm; các điều kiện, biện pháp để đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc cho trẻ tại cơ sở giáo dục; pháp luật về an 

toàn thực phẩm. 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

76  

Nghề giáo 

viên  mầm 

non 

Sinh viên có những hiểu biết đúng đắn về giáo dục mầm non và nghề giáo viên  mầm 

non; có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng về hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non; 

hiểu biết đúng và đầy đủ về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non theo qui định 

của BGD&ĐT; Qui định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GVMN; các 

yêu cầu về phẩm chất và năng lực sư phạm của GVMN; có ý thức và định hướng rèn 

luyện nhân cách đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

77  

Phương 

pháp dạy 

trẻ làm 

Học phần có vị trí vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo Giáo viên Mầm 

non. Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, dành cho sinh viên năm thứ 4. 

Học phần hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, quy 

2 

7 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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quen với 

chữ viết 

trình rèn luyện để hình thành kĩ năng dạy học Làm quen với chữ cái ở trường Mầm 

non 

Sinh viên có những hiểu biết chắc chắn về chữ viết Tiếng Việt: tên gọi, đặc 

điểm, cách phát âm, cách viết từng chữ cái theo mẫu chữ viết thường; xác định được 

các phương pháp, biện pháp dạy học; tìm hiểu và phân tích được chương trình dạy 

học Làm quen với chữ cái ở trường Mầm non. Sinh viên hình thành năng lực viết 

đúng, đẹp các chữ cái tiếng Việt; hình thành kĩ năng thiết kế giáo án và tổ chức và 

hướng dẫn cho trẻ mầm non làm quen với chữ cái tiếng Việt.Rèn luyện được các kĩ 

năng sử dụng phương pháp dạy học; kĩ năng phân tích chương trình hoạt động để 

giúp trẻ làm quen với chữ cái ở Mầm non, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức 

các hoạt động học tập cho trẻ,… 

78  

Tổ chức 

thực hiện 

chương 

trình giáo 

dục mầm 

non 

Trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản và hệ thống về chương trình giáo dục 

mầm non; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, bao gồm các nội dung: 

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ (khái 

niệm, nguyên tắc và các loại kế hoạch), tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề 

(khái niệm, yêu cầu, các loại chủ đề và tổ chức thực hiện dạy học tích hợp theo chủ 

đề), xây dựng môi trường giáo dục (khái niệm cơ bản, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu 

đối với việc xây dựng môi trường giáo dục, hướng dẫn cách thức tại dựng và sử dụng 

môi trường giáo dục cho các hoạt động), đánh giá việc tổ chức thực hiện chương 

trình (mục đích yêu cầu, các nội nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá). 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

79   

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ 

năng xã hội cho trẻ ở trường mầm non. Tình cảm xã hội, đặc điểm, quy luật, 

KNXH, GDKNXH 

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về đặc điểm tình cảm, kĩ năng xã hội, 

vai trò giáo dục nhà trường đối với phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội ở trẻ mầm 

non;Có kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã 

hội cho trẻ mầm non;Có ý thức và thái độ công bằng, khách quan trong việc nhận biết 

đánh giá xúc cảm tình cảm của trẻ mầm non. Hình thành lòng yêu thương trẻ. 

2 

7 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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80  

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sư phạm 

thường 

xuyên 1 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (RLNVSP TX) là một trong 

những hoạt động cơ bản của quá trình đào tạo nghề cho sinh viên ngành sư phạm. 

Nội dung học phần bao gồm một số biện pháp chung về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên: 

Phương pháp tổ chức rèn luyện các kỹ năng sư phạm cơ bản: nghe, nói, đọc, viết, 

kể chuyện và điều khiển tiết kể chuyện, kĩ năng giao tiếp và xử lí các tình huống sư phạm, 

... 

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận giáo dục.  

1 

4 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

81  

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sư phạm 

thường 

xuyên 2 

TLH, GDH để giải quyết các tình huống dạy học, giáo dục, các quan điểm đường 

lối chính sách về giáo dục. Vận dụng cơ sở lí luận dạy học và lí luận giáo dục, các 

phương pháp dạy học tích cực để thiết kế bài giảng và rèn luyện các kỹ năng dạy 

học và kỹ năng giáo dục ( Kỹ năng đọc diễn cảm, kỹ năng thuyết trình một đề tài, 

kỹ năng lắng nghe, kỹ năng kể chuyện và điều khiển tiết kể chuyện; kỹ năng đặt 

câu hỏi, kỹ năng làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng; thực hành kỹ năng tiếp cận giáo 

dục mầm non).Tìm hiểu về giáo viên, trẻ mầm non ở các độ tuổi và tổ chức quản lí 

trường mầm non, đặc điểm công việc của người giáo viên mầm non, quản lítrường 

mầm non, Trường mầm non đạt chuẩn. Giới thiệu hệ thống phương tiện, thiết bị 

dạy học; Đồ dùng dạy học tự làm; Các kỹ năng tổ chức hoạt động học của học sinh; 

Soạn đề cương bài giảng và thực hành giảng. 

1 

5 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

82  

Thực hành 

kĩ năng sư 

phạm 

Học phần gồm các hoạt động thực hành kĩ năng dạy học bằng phương pháp dạy 

học vi mô, kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, kĩ năng thiết kế và tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm khoa học nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực 

nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hình thành năng lực dạy học, năng lực giáo dục 

và năng lực định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. 

1 

7 
Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

83  
Kiến tập sư 

phạm 

Học phần “Kiến tập sư phạm” được thiết kế cho sinh viên các chuyên ngành 

Sư phạm, là điều kiện để sinh viên so sánh, kiểm nghiệm giữa lý thuyết với thực tiễn. 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp qua quan sát 

tìm hiểu thực tế về Nhà trường, giáo viên, học sinh (HS); Dự giờ, quan sátlớp học 

thực tế, các hoạt động dạy học và hoạt động chủ nhiệm của giáo viên; nắm bắt thông 

2 

5 
Trọng số điểm bộ 

phận: 0%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 100% 



524 

 

tin các loại hình kiểm tra kết quả học tập của học sinh cũng như đánh giá hoạt động 

của giáo viên và sinh viên trong lớp học thực tế. Kết thúc học phần, sinh viên được 

yêu cầu nộp các bản dự giờ và viết nhật kí kiến tập sư phạm. Qua thời gian đi kiến 

tập sư phạm sẽ giúp cho các sinh viên định hướng, chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp 

trong tương lai, qua đó có thể điều chỉnh chiến lược học tập một cách hiệu quả 

84  
Thực tập 

sư phạm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Mục đích, ý nghĩa 

của thực tập sư phạm (TTSP); Nội dung TTSP; tiêu chuẩn đánh giá TTSP, Trách 

nhiệm của GV hướng dẫn, của trường, phó đoàn TTSP, cách viết nhật kí TTSP và 

một số phụ lục nhằm trợ giúp SV trong quá trình TTSP ở trường phổ thông.  

Học phần chủ yếu dành thời gian để sinh viên vận dụng toàn bộ những kiến 

thức, kĩ năng chuyên ngành, năng lực sư phạm đã tích lũy được trong 4 năm học tập, 

nghiên cứu tại trường sư phạm để vận dụng vài thực tiễn giảng dạy và giáo dục ở 

trường phổ thông. 

2 

8 

Trọng số điểm bộ 

phận: 0%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 100% 

85  

Tổ chức 

hoạt động 

âm nạc ở 

trường 

mầm non 

Học phần Tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường Mầm nonlà học phần tự chọn đối với 

sinh viên hệ Đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này cung cấp cho 

sinh viên Giáo dục Mầm non những kiến thức về một số vấn đề cơ bản trong việc tổ 

chức các hoạt động âm nhạc đối với trẻ mầm non. Nội dung học phần gồm có 4 

chương: Chương I.Một số vấn đề chung về Giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 

8 
Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

86 n

G 

Phát triển 

tính sáng 

tạo của trẻ 

trong hoạt 

động tạo 

hình 

Phát triển tính sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình là là một trong những 

học phần tốt nghiệp. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

và có hệ thống về nghệ thuật tạo hình nói chung và nghệ thuật tạo hình của trẻ mầm 

non nói riêng bao gồm: các khái niệm cơ bản về nghệ thuật tạo hình nói chung và 

nghệ thuật tạo hình của trẻ mầm non nói riêng, các đặc điểm, đặc tính sáng tạo trong 

nghệ thuật tạo hình và sự phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non trong hoạt động 

tạo hình, các phương pháp tổ chức nhằm phát huy tính sáng tạo của trẻ mầm non 

trong hoạt động tạo hình Cùng với việc cung cấp kiến thức kỹ năng để hoàn thành 

những bài tập trong chương trình, học phần này còn cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy nói chung và phương pháp, biện pháp 

phát huy tính sáng tạo của trẻ thông qua giờ hoạt động tạo hình ở trường mầm non.  

 

2 

8 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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87  

Phương 

pháp dạy 

múa cho trẻ 

Học phần trình bày phương pháp biên đạo múa cho trẻ, một số vấn đề chung về 

nghệ thuật múa trong trường mầm non, vận động theo nhạc, thực hành múa,biên soạn 

động tác ở trường mầm non, phương pháp biên đạo múa. 

2 

8 Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

88  

Phương 

pháp đánh 

giá trẻ 

trong đổi 

mới giáo 

dục mầm 

non 

Giúp sinh viênnắm vững kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích, nguyên tắc, nội 

dung, phương pháp, quy trình đánh giá trong đổi mới giáo dục mầm non. các yêu 

cầu về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non theo qui định của Bộ giáo dục 

đào tạo.Có ý thức và thái độ tích cực trong việc rèn luyện để trở thành giáo viên mầm 

non. Có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn nghề. 

Hình thành kỹ năng đánh giá giáo dục mầm non; đánh giá sự phát triên của trẻ mầm 

non theo các độ tuổi. 

2 

8 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

89  

Tư duy 

Toán học ở 

mầm non 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về tư duy, đặc 

điểm tư duy toán học ở mầm non và vận dụng các phương pháp dạy học để phát 

triển tưu duy cho trẻ, bao gồm: tư duy, tư duy toán học, các loại hình tư duy toán 

học; đặc điểm tư duy của trẻ mầm non, đặc điểm phát triển những biểu tượng về 

tập hợp, số lượng, con số và phép đếm, hình dạng, kích thước, định hướng không 

gian của trẻ mầm non và định hướng thời gian của trẻ mầm non; các phương pháp 

phát triển tư duy toán học cho trẻ và cách vận dụng các phương pháp hình thành 

biểu tượng toán để phát triển tư duy cho trẻ mầm non 

2 

8 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 

90  

Giáo dục 
tích hợp ở 
bậc học 
mầm non 

Học phần Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non là học phần tự chọn  thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành của chương trình GD Mầm non. Học phần gồm các nội 

dung: Những vấn đề chung về giáo dục tích hợp, quan điểm xây dựng chương trình 

theo hướng tích hợp; Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm  non; Tổ chức hoạt động 

giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về giáo dục tích hợp, đặc trưng của giáo dục 

tích hợp; Giáo dục tích  hợp ở bậc học mầm  non, so sánh điểm giống và khác nhau 

giữa chương trình giáo dục mầm  non và chương trình giáo dục phổ thông; Thiết kế 

2 

8 

Trọng số điểm bộ 

phận: 30%; Trọng 

số thi kết thúc học 

phần: 70% 
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được chương trình giáo dục tích hợp theo các chủ  đề ở trường mầm non; Tổ chức 

thực hiện các hoạt động giáo dục theo hướng tích  hợp. 

Rèn kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện  giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường 

mầm non. 

Giáo dục cho sinh viên lòng yêu thích bộ môn, yêu nghề, yêu trẻ và từ đó có ý thức 

nâng cao tay nghề sư phạm cho mình. 

 

 

5.3. Ngành Ngôn ngữ 

TT Tên môn 

học 

Mục đích môn học Số 

TC 

Lịch 

trình dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá SV 

1 Triết học  
- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa 

học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối 

cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới. 

-Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính 

trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội 

– nhân văn ở trình độ sau đại học. 

04 
 

Điểm quá 

trình, điểm 

bài tiểu luận 

và  

Thi tự luận 

2 Tiếng Anh 

1 

Kỹ năng nghe (Listening Skill)  

 Học phần cung cấp cho người học cơ hội thực hành làm các bài thi nghe theo 

cấp độ B1; cụ thể là cung cấp cho học viên chiến lược và kỹ thuật nghe 5 đoạn hội 

thoại ngắn và đánh dấu vào 5 bức tranh/ hình ảnh đúng; nghe một đoạn hội thoại 

dài để chọn 5 câu Đúng hoặc Sai so với nội dung; nghe một đoạn độc thoại ngắn 

rồi đánh dấu vào 5 đồ vật/ sự việc. Ngoài ra, học viên phải có kỹ thuật Nghe một 

đoạn hội thoại hay độc thoại và điền vào chỗ trống. Chủ đề chính của các bài thi 

bao gồm: chủ đề hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, nơi làm việc, sở 

06 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và 

thi tự luận 
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thích, trường học, công việc. Kết thúc khóa học, học viên có kỹ năng làm bài thi 

nghe cấp độ B1. 

Học phần Kỹ năng Nói (Speaking Skill)  

 Học phần cung cấp cho người học môi trường để thực hành các bài thi nói 

theo cấp độ B1; cụ thể là cung cấp cho học viên kỹ năng tự trình bày về bản thân, 

một chủ đề với bố cục rõ ràng bao gồm giới thiệu nội dung, phát triển ý, kết luận. 

Ngoài ra, thí sinh phải biết trả lời các câu hỏi, vấn đề có liên quan đến chủ đề vừa 

trình bày; phải trình bày được quan điểm và đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của 

mình. Các chủ đề chính của bài thi bao gồm: thông tin về bản thân và công việc 

hàng ngày, sở thích, thể thao, mua sắm, âm nhạc, văn hóa ẩm thực.…và các đề tài 

quen thuộc trong lĩnh vực công việc, nghiên cứu của mình. Kết thúc khóa học, học 

viên có kỹ năng làm bài thi nói cấp độ B1. 

Học phần Kỹ năng Đọc(Reading Skill)  

 Học phần cung cấp cho người học cơ hội luyện các bài thi đọc hiểu theo cấp 

độ B1; cụ thể là cung cấp cho học viên kỹ năng đọc hiểu một câu đơn hoặc câu 

phức, bảng quảng cáo, bảng báo hiệu, các đoạn mô tả ngắn với các chủ đề liên quan 

đến đời sống hàng ngày. Ngoài ra, học viên còn có kỹ năng đọc báo, tạp chí dạng 

phổ biến kiến thức thường thấy trong đời sống hàng ngày và trả lời các câu hỏi theo 

các dạng:  trả lời Đúng hoặc Sai; hoặc lựa chọn câu trả lời đúng  trong 4 khả năng 

A, B, C, D. Kết thúc khóa học, học viên có kỹ năng làm bài thi đọc cấp độ B1.  

Học phần Kỹ năng Viết (Writing Skill)  

 Học phần cung cấp cho người học cơ hội luyện các bài thi viết theo cấp độ 

B1; cụ thể là cung cấp cho học viên kỹ năng viết câu tương đương; viết một bài  

ngắn khoảng 100 -120 từ có nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày; viết một 

lá đơn xin việc sau khi đọc một quảng cáo việc làm; viết một lá thư mời hay thư 

phàn nàn về một sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã mua hàng hoặc dùng dịch vụ 
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theo một quảng cáo; điền vào một mẫu tờ khai, viết email, viết thư trả lời để cảm 

ơn, xin lỗi, giải thích một sự việc hay dặn dò, cho lời khuyên , và viết một câu 

chuyện đã có sẵn câu mở đầu và câu kết thúc. Kết thúc khóa học, học viên có kỹ 

năng làm bài thi viết cấp độ B1. 

3 Phương 

pháp luận 

và phương 

pháp 

nghiên 

cứu ngôn 

ngữ  

Cung cấp những kiến thức về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn 

ngữ; tạo điều kiện để người học nhận diện được các trường phái, các xu hướng khác 

nhau trong ngôn ngữ học hiện đại; biết cách vận dụng các lí thuyết và phương pháp 

thích hợp vào các đề tài nghiên cứu cụ thể. 

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

4 Logic 

ngôn ngữ 

và tiếng 

Việt 

Môn học giúp học viên nắm được những khái niệm về lôgic và lôgic ngôn ngữ, các 

loại phán đoán và các phương thức lôgic. Môn học nhằm giúp học viên có năng lực 

tư duy thông qua các cách tiếp cận về các phương pháp tư duy, thực hành và xử lý 

các yêu cầu đặt ra khi thực hiện một ngôn bản thường gặp.  

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

5 Loại hình 

học ngôn 

ngữ  

- Học viên nắm vững những tri thức cơ bản về loại hình học ngôn ngữ, về 

đặc điểm các loại hình ngôn ngữ thế giới làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập 

đặc điểm loại hình các ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.  

- Nắm vững các khái niệm, thuật ngữ về loại hình học, hệ thống phân loại 

các loại hình ngôn ngữ thế giới, có cái nhìn tổng quát về tình hình nghiên cứu loại 

hình học từ trước đến nay, những thành tựu cơ bản của loại hình học;  

- Có hiểu biết khái lược về loại hình ngôn ngữ đơn lập 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 
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- Biết vận dụng để giải thích các hiện tượng ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp 

của tiếng Việt và một số ngôn ngữ thuộc các loại hình khác nhau.  

- Có kỹ năng và ý thức vận dụng lý thuyết loại hình học vào phân tích ngôn 

ngữ và nghiên cứu tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. 

6  Lý thuyết 

ngôn ngữ 

học và 

văn bản  

Môn học giúp học viên từ việc nắm được những nắm những kiến thức về lý thuyết 

ngôn ngữ học văn bản đến vận dụng lý thuyết và thao tác nghiên cứu vào việc phân 

tích đánh giá kết cấu văn bản cụ thể, hình thành kỹ năng cấu tạo và tiếp nhận văn bản.  

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề  

7 Cấu trúc 

hệ thống 

ngôn ngữ  

Môn học giúp học viên biết phân tích các đơn vị ngôn ngữ theo nguyên lý của cấu 

trúc hệ thống ngôn ngữ. Môn học giúp học viên biết phân tích cơ chế ngữ nghĩa của 

các đơn vị từ-câu-văn bản. 

 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

8 Ngôn ngữ 

và văn 

hóa  

Môn học giúp học viên nắm được bản chất văn hoá của ngôn ngữ và từ đặc trưng 

văn hoá của ngôn ngữ để tìm hiểu những vấn đề văn hoá liên quan đến ngôn ngữ, 

vận dụng nó vào việc nghiên cứu đặc trưng văn hoá Việt Nam biểu hiện trong tác 

phẩm văn học. 

 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

9 Ngôn ngữ 

thơ Việt 

Nam 

Môn học giúp học viên một số phương pháp luận nghiên cứu những đặc điểm của 

ngôn ngữ thơ dưới ánh sáng của ngôn ngữ học hiện đại. Môn học giúp học viên vận 

dụng đặc trưng ngôn ngữ thơ để phân tích những giá trị nội dung và nghệ thuật của 

văn bản thơ, tìm ra cơ chế ngôn ngữ tiếng Việt trong loại hình ngôn ngữ thơ ca. 

 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 
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10 Tiếng Việt 

trong nhà 

trường  

Nắm vững cấu trúc chương trình tiếng Việt trong nhà trường, có cái nhìn khách 

quan và toàn diện về nội dung kiến thức, về lí thuyết và kĩ năng thực hành tiếng 

Việt hay về ngữ liệu và những nội dung trọng tâm của chương trình, có khả năng 

tích hợp giữa môn học này với những môn học khác, đặc biệt là sử dụng kiến thức 

tiếng Việt vào việc phân tích tác phẩm văn học. 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

11 Ngữ nghĩa 

học tiếng 

Việt  

Môn học giúp học viên nắm được những kiến thức về ngữ nghĩa học, có kỹ năng 

nhận biết và phân tích ngữ nghĩa của các yếu tố ngôn ngữ trong các tình huống phát 

ngôn và văn bản.  

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

12 Lý thuyết 

thành 

phần câu 

và thành 

phần câu 

tiếng Việt  

Môn học giúp học viên nắm được những khái niệm cơ bản của lý thuyết thành phần 

câu, có kỹ năng phân tích cú pháp câu. 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

13 Cấu trúc 

từ và từ 

loại tiếng 

Việt  

Trong phần cấu trúc từ tiếng Việt, làm rõ các phương diện về từ tiếng Việt, như: 

tính đơn tiết, đơn vị cấu tạo, phương thức cấu tạo, nghĩa của từ…; Trong phần từ 

loại tiếng Việt, làm rõ các quan điểm về từ loại, các tiêu chí phân định từ loại, và lí 

giải các từ loại tiếng Việt. Giúp học viên vận dụng trong học tập, nghiên cứu, giảng 

dạy. 

2  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

14 Phân tích 

diễn ngôn  

- Hiểu về đối tượng nghiên cứu (diễn ngôn, các bộ phận, các đơn vị, các tổ 

chức bên trong diễn ngôn), các khái niệm về các đối tượng nghiên cứu này, một số 

vấn đề lý luận, phương pháp trong nghiên cứu các đối tượng đó. 

2  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 
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- Làm quen, hiểu và áp dụng được ở mức độ đơn giản một số thao tác phân 

tích, miêu tả khi nghiên cứu các bộ phận của diễn ngôn. 

- Rèn luyện tư duy trừu tượng hóa, tính khách quan và minh xác trong học 

tập, nghiên cứu, phân tích, miêu tả. 

15 Ngôn ngữ 

học với 

sáng tạo 

và tiếp 

nhận văn 

học  

Môn học giúp học viên thấy được vai trò của ngôn ngữ trong thế giới nghệ thuật 

của tác phẩm, vai trò của ngôn ngữ đối với người cầm bút và đối với năng lực thụ 

cảm của người đọc. Đồng thời môn học cũng giúp học viên xác định quy trình: đi 

từ hình thức đến nội dung, từ cơ chế ngôn ngữ đến hình tượng văn học, nhằm tiếp 

cận tác phẩm một cách khoa học nhất. 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

16 Âm vị học  Môn học giúp học viên nắm đặc trưng của bản chất âm thanh ngôn ngữ, 

đặc điểm của âm vị và hệ thống âm vị, đặc trưng âm vị học của tiếng Việt. Từ 

việc nắm vững những tri thức về âm vị học và âm vị học tiếng Việt giúp học viên 

vận dụng nó vào việc nghiên cứu những vấn đề của ngôn ngữ. 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

17 Ca dao 

người 

Việt dưới 

góc độ 

ngôn ngữ  

Môn học giúp học viên biết cách vận dụng kiến thức ngôn ngữ học đại cương, cụ 

thể là quan điểm về cấu trúc hệ thống ngôn ngữ vào nghiên cứu ngôn ngữ văn học. 

Đặc biệt là giúp học viên biết khai thác các yếu tố ngôn ngữ tác phẩm để làm nổi 

bật giá trị nghệ thuật của tác phẩm văn học nói chung, ca dao nói riêng. Môn học 

cũng giúp học viên biết từ phân tích các đặc trưng cấu trúc hình thức đến khám phá 

cấu trúc nội dung tác phẩm văn học. 

02   Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 
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18 Ngữ dụng 

học hiện 

đại và 

tiếng Việt  

Học viên cần nắm vững những kiến thức về các lí thuyết của Ngữ dụng học và 

những lý thuyết ứng dụng nghiên cứu tác phẩm văn học hiện đại để từ đó, có thể 

vận dụng những kiến thức đã học vào việc phân tích giải mã tác phẩm văn học nói 

riêng và phân tích diễn ngôn nói chung. 

02   Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

19 Ngôn ngữ 

học báo 

chí và 

truyền 

thông  

Chuyên đề cung cấp cho sinh viên hệ thống những khái niệm cơ bản nhất, 

những thuật ngữ chuyên dùng, những vấn đề lí thuyết cần thiết về ngôn ngữ báo chí 

và truyền thông. 

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

20 Ngôn ngữ 

- văn hóa 

các DTTS 

ở Tây 

Nguyên 

Trang bị cho học viên những kiến thức nhận biết được ngôn ngữ và văn hóa các 

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Giúp học viên hình thành các kỹ năng lựa chọn 

ngôn ngữ văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để nghiên cứu.  

02  Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

21 Phương 

ngữ học  

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức lý thuyết sâu rộng của 

chuyên ngành Phương ngữ học; Từ đó giúp học viên có khả năng nhận biết và phân 

tích các loại phương ngữ từ nhiều cấp độ khác nhau: ngữ âm, từ vựng và bình diện 

sử dụng. 

02   Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

22 Thi pháp 

học  

-Nắm được một cách hệ thống những kiến thức mới mẻ, hiện đại về thi pháp 

học. 

- Nắm được các thao tác, thủ pháp nghiên cứu văn học theo hướng thi pháp.  

- Biết cách vận dụng các vấn đề của khoa học ngôn ngữ vào các lĩnh vực 

nghiên cứu văn học nói chung và thi pháp học nói riêng. 

02   

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 
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23 Đặc điểm 

ngôn ngữ 

văn xuôi 

hiện đại 

Việt Nam 

1945-

1975 

Môn học cung cấp cho học viên tri thức chuyên sâu và cụ thể về đặc điểm 

ngôn ngữ trong một số thể loại văn học ở một giai đoạn văn học hiện đại Việt Nam 

– giai đoạn 1945-1975. 

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

24 Ngữ pháp 

chức năng  

Cung cấp cho học viên một trong những lý thuyết ngữ pháp hiện đại có khả 

năng phân tích, lý giải nhiều vấn đề của ngôn ngữ học đại cương nói chung và Việt 

ngữ học nói riêng để học viên sau khi học xong có thể vận dụng quan điểm chức 

năng để nghiên cứu tiếng Việt. 

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

25 Ngôn ngữ 

học xã hội  

Học phần trang bị những kiến thức để học viên có thể có một cách nhìn bao 

quát về ngôn ngữ học xã hội, đồng thời có thể vận dụng những kiến thức đã được 

học để giải quyết những vấn đề cụ thể của tiếng Việt. Bên cạnh đó, học phần còn 

rèn luyện cho người học kĩ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 

học xã hội có những cách nhìn khoa học về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, 

giải quyết những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và quốc gia và những vấn đề cụ 

thể của hiện tượng đa ngữ xã hội đang phổ biến hiện nay. 

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

26 Ngôn ngữ 

học tri 

nhận  

Nhằm giúp cho học viên kiến thức về ngôn ngữ học tri nhận để nắm được quy luật 

sử dụng ngôn ngữ trong việc diễn đạt các ý nghĩa thời gian của người Việt. 

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 

27 Tiếp xúc 

ngôn ngữ 

-văn hóa 

các dân 

 

Trang bị cho học viên những kiến thức nhận biết hệ quả tiếp xúc ngôn ngữ - văn 

hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên; Giúp học viên hình thành các kỹ năng lựa chọn 

02 
 

Kiểm tra, tiểu 

luận và thi 

hết chuyên đề 
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tộc ở Tây 

Nguyên  

tiếp xúc ngôn ngữ - văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để nghiên cứu.  

28 Luận văn 

tốt nghiệp  

 10   Chấm luận 

văn 

 

5.4. Ngành GD Tiểu học & GDTH - Jrai 

TT TÊN MÔN 

HỌC 

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC SỐ 

TÍN 

CHỈ 

LỊCH 

TRÌNH 

DẠY 

PHƯƠNG 

PHÁP 

ĐÁNH GIÁ 

SINH VIÊN 

1 TRIẾT HỌC 

MÁC-LÊNIN 

- Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin.  

- Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm 

nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học 

khác. 

- Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học 

Mác-Lênin. 

 

03 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài tập 

cá nhân (kiểm 

tra); 

70%: Thi tự 

luận, vấn đáp, 

trắc nghiệm. 

2 KINH TẾ 

CHÍNH TRỊ 

MÁC - LÊNIN 

- Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày 

nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với 

thực tiễn, tính sáng tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những 

nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với 

người học không chuyên lý luận chính trị. 

- Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận 

diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp 

trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

- Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người 

học. 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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3 CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA HỌC 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ 

nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài tập 

nhóm 

10%: Bài 

kiểm tra định 

kỳ 

70%: Thi tự 

luận 

4 LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT 

NAM 

MT1: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-

1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

MT2: Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự 

hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3: Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức 

lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

02 Năm 

thứ3 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài tập 

cá nhân; 

10%: Bài tập 

nhóm; 

70%: Thi tự 

luận hoặc vấn 

đáp hoặc trắc 

nghiệm 

5 TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh 

giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề 

trong thực tiễn đời sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Đánh 

giá thảo luận 

10%: Bài 

kiểm tra định 

kỳ 

70%: Thi tự 

luận hoặc vấn 
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nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ 

Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

đáp hoặc trắc 

nghiệm 

6 QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC 

VÀ QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC 

ĐÀO TẠO 

M1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Nhà nước, quản lí hành 

chính Nhà nước, quản lí Nhà nước về Giáo dục và đào tạo; Đường lối, quan 

điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Điều lệ Nhà trường; 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học và Giáo viên 

Trung học cơ sở, trung học phổ thông; Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; 

Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Giáo dục địa phương. 

M2: Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng 

một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo 

dục đào tạo vào thực tiễn; Trình bày văn bản đúng thể thức. 

M3: Rèn luyện sinh viên khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải 

quyết các vấn đềvề quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và 

đào. 

01 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận, vấn đáp, 

… 

7 DẪN LUẬN 

NGÔN NGỮ 

HỌC 

MT1: Nắm bắt những khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ và một số vấn đề 

hữu quan như: giao tiếp, nhận thức, quan hệ ngôn ngữ và tư duy, phân loại 

ngôn ngữ… 

MT2: Nắm bắt những khái niệm căn bản về cấu trúc của ngôn ngữ, về 

từng bộ phận, từng mặt: ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ pháp... của ngôn 

ngữ. 

MT3: Nhận diện được các đối tượng nghiên cứu ứng với khái niệm được 

giới thiệu. 

MT4: Thực hiện được một số thao tác cụ thể, đơn giản trong phân tích, 

nhận diện các đơn vị ngôn ngữ, các bộ phận của ngôn ngữ. 

02 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

8 CƠ SỞ VĂN 

HÓA VIỆT 

NAM 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến khái niệm 

văn hóa, tọa độ văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam, các vấn đề cốt 

lõi của văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, cộng đồng và 

đặc trưng văn hóa ứng xử của người Việt Nam với môi trường tự nhiên, môi 

trường xã hội cũng như những giao thoa, tiếp biến của nó trong quá trình phát 

triển.  

02 Năm 

thứ1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 



537 

 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để nhận diện, trình 

bày, phân tích các đặc trưng, giá trị và vai trò của văn hóa Việt Nam trong thực 

tiễn.  

MT3: Giáo dục cho sinh viên ý thức trân trọng giá trị lịch sử, không gian 

văn hóa Việt Nam và bảo vệ và phát huy các gía trị của di sản văn hóa Việt 

Nam trong thực tiễn. Phát triển các chuẩn mực ứng xử, giao tiếp phù hợp với 

các nguyên tắc của văn hóa Việt Nam. 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

9 ĐẠI CƯƠNG 

VĂN HÓA 

CÁC DTTS 

TÂY 

NGUYÊN 

MT1: Cung cấp cho sinh hệ thông kiến thức liên quan đến đặc điểm dân 

cư, sự phân bố dân cư; Đặc trưng thiết chế xã truyền thống và đặc trưng văn 

hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Làm cơ sở giúp 

người học nhận diện được giá trị, vai trò văn hóa Tây Nguyên đối với thực 

tiễn.   

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản nhận diện và phân tích 

đặc điểm, giá trị di sản văn hóa Tây Nguyên và hình thành kỹ năng thực hành 

bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong thực tiễn.  

MT3: Giáo dục cho sinh viên ý thức trân trọng giá trị lịch sử, không gian 

văn hóa Việt Nam và bảo vệ và phát huy các gía trị của di sản văn hóa các dân 

tộc Tây Nguyên trong thực tiễn. Phát triển các chuẩn mực ứng xử, giao tiếp 

phù hợp với các nguyên tắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.  

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

10 XÃ HỘI HỌC 

ĐẠI CƯƠNG 

MT1: Sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời xã hội học qua đó phân biệt 

đối tượng nghiên cứu cách tiếp cận xã hội học với với các khoa khoa học xã 

hội khác.  

MT2: Sinh viên có được tư duy, trí tưởng tưởng xã hội học. 

MT3: Sinh viên có hiểu biết về một số chủ đề cơ bản của xã hội học cũng 

như quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu 

thập thông tin.  

MT4: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức xã hội học vào việc nghiên 

cứu những vấn đề xã hội có liên quan. 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

11 NHÂN HỌC 

ĐẠI CƯƠNG 

MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về đối tượng, phạm vi, các 

phương pháp nghiên cứu, lịch sử phát triển của ngành nhân học và một số chủ 

đề quan trọng của ngành học như: Chủng tộc, tộc người, ngôn ngữ và văn hóa 

02 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 
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tộc người, một số vấn đề về xã hội nguyên thủy, về các hình thái tôn giáo sơ 

khai. 

MT2:Trang bị những kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu nhân học, như 

quan sát tham gia, phỏng vấn, các kỹ năng về mô tả dân tộc học. 

MT3: Phát triển khả năng nghiên cứu, tư duy độc lập biện chứng trong 

học tập, nghiên cứu và công việc. 

MT4:Trách nhiệm trong công việc, có ý thức hợp tác, có thái độ cầu thị, 

tôn trọng đa dạng văn hóa, chống chủ nghĩa vị chủng, định kiến, đặt con người 

trong tính toàn diện và trung tâm của  mọi hoạt động.  

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

12 Tiếng Anh 1 MT1. trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về các nước trên thế giới, 

địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ 

ăn và thức uống, công việc và đồ vật trong nhà. 

MT2. trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, trạng 

từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại từ tân ngữ, cấu trúc there is / 

there are và there was / there were, mạo từ a và an, định lượng từ, thì hiện tại 

đơn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm khó, âm đuôi _ed của động từ có 

quy tắc, cách nối âm, cách nhấn trọng âm từ và nhấn trọng âm trong câu. 

MT3. cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời 

sống, con người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao 

dịch được diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói 

tương tác về những vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn 

bản ngắn và đơn giản, kỹ năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có sử dụng 

liên từ. 

03 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi trắc 

nghiệm và tự 

luận trên máy 

tính, vấn đáp. 

13 Tiếng Anh 2 MT 1.từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, 

ngoại hình, thể loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải 

nghiệm. 

MT 2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại 

tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, 

so sánh tính từ và trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các 

03 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi trắc 

nghiệm và tự 
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âm cơ bản, một số âm khó, dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và 

cách đọc phiên âm của từ vựng trong từ điển. 

MT 3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT 4. bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy 

thông tin chi tiết và thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

luận trên máy 

tính, vấn đáp. 

14 Tiếng Anh 3 MT1. từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như cuộc sống, các mối quan hệ, 

công việc, danh lam thắng cảnh, giáo dục, cách học ngoại ngữ, du lịch, sức 

khỏe và các loại bệnh tật.  

MT2. các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu 

trúc động từ, động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và 

hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm 

khó, cách nối âm, cách nhấn từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể 

hiện sự chắc chắn và không chắc chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm  

  MT3. kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

MT4. bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông 

tin tổng quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy 

thông tin và lập luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

03 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi vấn 

đáp và trắc 

nghiệm trên 

máy tính. 

15 Tiếng Anh 4 MT1. từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, 

môi trường tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, công 

nghệ, phương tiện liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, 

nguyên nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện 

loại 1 và loại 2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn 

thành, thể chủ động và bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý….để 

thực hiện các bài tập về hoàn thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với 

câu cho sẵn. 

MT3. các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát; nghe hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được 

dàn ý các bài nói ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; 

03 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận trên máy 

tính và thi 

vấn đáp 
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có thể hiểu được ý chính trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh 

minh hoạ. 

MT4. kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học 

tập, việc làm của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng 

cách đưa ra những ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự 

việc phù hợp nhất; có thể miêu tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống 

xã hội, học tập, việc làm. 

MT5: các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản 

hàng ngày như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

MT6: các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm 

cung cấp thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để 

hỏi hoặc truyền đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, 

cung cấp thông tin,…) và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ 

đề quen thuộc, mối quân tâm cá nhân.  

16 THỐNG KÊ 

TRONG 

KHOA HỌC 

GIÁO DỤC 

MT1. Các kiến thức liên quan Thống kê trong khoa học giáo dục. Bao 

gồm: Các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, lí thuyết tổ hợp; lí thuyết thống 

kê như lý thuyết mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng, kiểm định giả thiết và 

lý thuyết tương quan hồi quy;  

MT2. Kĩ năng so sánh, phân tích các kiến thức, các dạng bài tập thống 

kê và vận dụng được các kiến thức thống kê vào công tác thí nghiệm, nghiên 

cứu khoa học của sinh viên. 

MT3. Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe 

tốt để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

MT4. Yêu nghề dạy học, yêu thương học sinh, luôn có ý thức phấn đấu 

vươn lên trong nghề nghiệp, tích cực xây dựng văn hóa nhà trường. 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

17 TIN HỌC ĐẠI 

CƯƠNG 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần 

cơ bản của máy vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện 

bài báo cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu 

trong học tập và cuộc sống. 

02 Năm thứ 

1 

6%: Chuyên 

cần; 

6%: Bài tập 

cá nhân; 

18%: Bài tập 

kiểm tra định 
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MT4. Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình bày, 

soạn thảo văn bản, tính toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình diễn bài báo 

cáo. 

MT5. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng 

giao tiếp, thảo luận và làm việc nhóm. 

kỳ 

70%: Thi trắc 

nghiệm khách 

quan trên hệ 

thống 

Moodle. 

18 KHOA HỌC 

MÔI TRƯỜNG 

 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức về cấu trúc, chức năng 

của môi trường sống, các thách thức môi trường hiện nay; những kiến thức cơ 

bản về hệ sinh thái và ứng dụng các nguyên lý của Sinh thái học vào khai thác 

tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của con người. 

MT2. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tài nguyên 

thiên nhiên, các tác động của con người đến tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường sống; các dạng ô nhiễm môi trường, tai biến môi trường và xung đột 

môi trường. Để thấy được vai trò của tài nguyên thiên, môi trường sống đối 

với sự tồn tại của con người trên Trái đất; từ đó hình thành thói quen sống thân 

thiện với môi trường.  

MT3. Người học có được các kiến thức về chuyển cư và đô thị hóa, bảo 

vệ môi trường và phát triển bền vững. 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

19 SINH LÝ HỌC 

TRẺ EM 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về mặt cấu tạo và 

chức phận thể hiện sự thống nhất của cơ thể trẻ em để sinh viên có thể hiểu 

được các quy luật và đặc điểm của quá trình sinh trưởng, phát triển ở trẻ em. 

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, cơ chế 

hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em để sinh viên có thể thấy được 

trong mỗi giai đoạn phát triển của cơ thể trẻ em đều có những đặc điểm giải 

phẫu – sinh lý riêng, nó cho thấy các mốc phát triển khác nhau của cơ thể trong 

từng giai đoạn phát triển của cơ thể chịu sự chi phối điều hòa hoạt động của 

cơ chế thần kinh – thể dịch nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường trong cơ 

thể và đảm bảo mối liên hệ giữa cơ thể với môi trường xung quanh. 

MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò chức 

năng của các hệ cơ quan để sinh viên có thể vận dụng những lý thuyết đã được 

học vào việc chăm nuôi trẻ một cách khoa học. 

02 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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20 THỂ DỤC CƠ 

BẢN VÀ ĐIỀN 

KINH 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các 

bài tập thể dục để duy trì và phát triển thể chất. 

 

01 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

21 BÓNG 

CHUYỀN CƠ 

BẢN (Tự chọn 

1) 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền 

bóng, Đệm bóng, phát bóng). 

 

01 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

22 BƠI LỘI CƠ 

BẢN (Tự chọn 

1) 

MT1. Nắm được cơ sở lí luận và thực hiện được kĩ thuật bơi ếch.  1 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 
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23 CẦU LÔNG 

CƠ BẢN (Tự 

chọn 2) 

 

MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi 

đấu. 

 

01 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

24 BÓNG BÀN 

CƠ BẢN (Tự 

chọn 1) 

MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 01 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

25 THỂ DỤC 

NHỊP ĐIỆU 

CƠ BẢN (Tự 

chọn 2) 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác 

chính xác.    

 

01 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

26 TAEKWONDO 

(Tự chọn 2) 

MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 01 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 
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hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

27 BÓNG ĐÁ CƠ 

BẢN (Tự chọn 

2) 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập 

luyện và thi đấu. 

 

01 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

28 BÓNG RỔ CƠ 

BẢN (Tự chọn 

2) 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 01 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần.. 

29 CỜ VUA 1 MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước 

chiếu hết. 

01 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 
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thúc học 

phần... 

30 CỜ VUA 2 MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước 

chiếu hết. 

 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần... 

31 CỜ VUA 3 MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

 

01 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra thực 

hành; 

80%: Thi 

thực hành, kết 

thúc học 

phần... 

33 Đường lối quốc 

phòng và an 

ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự 

và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

MT2: SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - 

an ninh và đối ngoại. Kiểm tra HP1 đạt kết quả cao. 

MT3: SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân 

sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên 

giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực 

lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn 

03 Năm thứ 

2 

18%: Chuyên 

cần; 

12%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Thi kết thúc HP1 đạt kết quả cao. 

34 Công tác quốc 

phòng và an 

ninh 

MT1: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn 

biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của 

các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Kiểm tra HP2 đạt kết quả 

cao. 

MT2: SV nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội…Thi kết thúc HP2 

đạt kết quả cao. 

MT3: Mỗi SV phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần 

xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Anh ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

02 Năm thứ 

2 

18%: Chuyên 

cần; 

12%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

35 Quân sự chung MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, 

bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh 

khi địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

01 Năm thứ 

2 

18%: Chuyên 

cần; 

12%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

36 Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

chiến thuật 

 MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK; thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 

đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng, ném lựu đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, 

Hiểu được yêu cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng người 

trong chiến đấu tiến công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh 

giới). 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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37 VĂN HỌC 

THIẾU NHI 

MT 1: Những kiến thức cơ bản, quan trọng mà sinh viên cần có được sau 

khi học xong học phần bao gồm những đặc điểm về loại hình văn học cho thiếu 

nhi, hệ thống văn học dân gian thiếu nhi và văn học viết cho thiếu nhi. Cung cấp 

những hiểu biết cơ bản về đặc trưng và đặc điểm thể loại, quá trình phát triển và 

những thành tựu của văn học thiếu nhi. 

MT 2:  Rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kĩ năng phân tích một số 

tác phẩm tiêu biểu để tạo kĩ năng cho sinh viên giảng dạy tốt các tác phẩm Văn 

học thiếu nhi. 

MT 3: Hình thành cho sinh viên sự hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm 

văn học thiếu nhi; giúp sinh viên có thái độ yêu thích và trân trọng những tác 

phẩm văn học thiếu nhi. 

03 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

38 TIẾNG VIỆT 1 MT1. Sinh có kiến thức vững vàng về ngữ âm và từ vựng - ngữ nghĩa tiếng 

Việt. 

MT2. Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học vào giao tiếp, 

học tập, nghiên cứu ngôn ngữ và đặc biệt là vào việc giảng dạy những nội dung 

liên quan trong môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học trong tương lai. 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

39 TIẾNG VIỆT 2 MT1: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về từ loại, cụm 

từ, câu và văn bản 

 MT2: Học phần đặc biệt chú trọng việc thực hành giải bài tập rèn luyện 

các kĩ năng sử dụng tiếng Việt 

 MT3: Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người học gắn với hoạt 

động dạy học và nghiên cứu của sinh viên hiện nay cũng như sau khi ra trường 

công tác 

 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

40 TIẾNG VIỆT 3 M1: Hiểu được các khái niệm cơ bản của phong cách học, các phong 

cách chức năng của hoạt động lời nói và các thể loại văn bản; các phương tiện 

và biện pháp tu từ của tiếng Việt. 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 
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M2: Thành thạo trong việc phân tích và tạo lập các văn bản thuộc các 

PCCN khác nhau. 

M3: Có thái độ yêu quý và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt. 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

41 TOÁN HỌC 1 MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, ban đầu về lí 

thuyết tập hợp và logic Toán. Phát triển khả năng suy luận lôgic và lập luận 

chứng minh. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng suy luận logic, lập luận chứng 

minh, biết vận dụng vào những tình huống cụ thể. 

 MT3: Rèn cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu, ... , có thói quen làm việc 

có kế hoạch. 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

42 TOÁN HỌC 2 MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc đại 

số để sinh viên có thể hiểu được một số cấu trúc đại số quan trọng trong toán 

học hiện đại cũng như vận dụng chúng vào nghiên cứu các tập hợp số; 

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về số học để sinh viên 

nắm vững một số tập hợp số, qua đó sinh viên có thể hiểu rõ chương trình môn toán 

ở bậc Tiểu học; 

MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết chia 

hết để sinh viên có thể giảng dạy tốt các dạng toán về số học trong chương 

trình Toán ở Tiểu học.  

 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

(Thi tự luận, 

Thực hành, 

vấn đáp, trắc 

nghiệm, …) 

43 TOÁN HỌC 3 MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, ban đầu của cơ 

sở Hình học và hình học sơ cấp; Những kiến thức cơ bản, ban đầu của đại 

lượng và phép đo đại lượng. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: Vẽ hình 

(dựng hình), nhận dạng hình, tính toán, … , đặc biệt vận dụng vào giải toán 

hình học ở trường tiểu học; Những kĩ năng cơ bản như: Đong, đo, đếm, nhận 

03 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận, vấn đáp, 



549 

 

dạng hình, tính toán, … , đặc biệt vận dụng vào giải toán đại lượng ở trường 

tiểu học. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu; có ý thức tìm 

hiểu các yếu tố hình học và yếu tố đại lượng đo lường ở bậc tiểu học; … 

… kết thúc 

học phần. 

44 CƠ SỞ TỰ 

NHIÊN VÀ XÃ 

HỘI 1 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và khái quát liên 

quan đến các lĩnh vực: thực vật, động vật, con người và sức khỏe, đặc điểm 

địa lí tự nhiên và xã hội của thế giới và Việt Nam; tiến trình lịch sử Việt Nam 

từ khi dựng nước đến nay. 

MT2: Phân tích tốt những kiến thức cơ bản, vận dụng có hiệu quả các 

kiến thức có liên quan để dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học ở 

tiểu học. 

MT3: Trách nhiệm trong công việc, có ý thức hợp tác, có thái độ cầu 

thị, tự giác học và nghiên cứu tài liệu, tự tin thể hiện bản thân. 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

45 CƠ SỞ TỰ 

NHIÊN VÀ XÃ 

HỘI 2 

MT1. Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản của vấn đề giáo 

dục sức khỏe và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, tích hợp các nội 

dung này trong dạy học môn TN&XH và môn Khoa học ở tiểu học. 

MT2. Phát triển cho sinh viên các kĩ năng phân tích, tổng hợp và vận 

dụng kiến thức giáo dục sức khỏe và giáo dục kĩ năng sống vào quá trình dạy 

học. 

MT3. Hình thành cho sinh viên lối sống lành mạnh, trách nhiệm; sinh 

viên có thái độ coi trọng công tác giáo dục sống khỏe mạnh và giáo dục kĩ 

năng sống cho học sinh tiểu học; có tinh thần trách nhiệm cá nhân, hợp tác làm 

việc, … 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

46 KHỞI NGHIỆP MT1: Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, 

hiểu rõ về tố chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2: Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ 

thể hoá ý tưởng đó. 

MT3: Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách 

thức tổ chức các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4: Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và 

thực hiện các hoạt động chính của quá trình kinh doanh. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 



550 

 

 

47 KỸ NĂNG 

MỀM 

M1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng 

mềm thiết yếu. 

M2: Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện 

công việc và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã 

hội 

 

02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

(Thi vấn đáp 

nếu học viên 

dưới 40) 

48 TÂM LÝ HỌC 

GIÁO DỤC 

MT1.Người học nhận diện được những tri thức cơ bản về  tâm lí học, 

tâm lí học lứa tuổi, giao tiếp sư phạm. 

MT2. Người học nắm được các thuật ngữ chuyên ngành: bản chất tâm 

lí người, sự phát triển của tâm lí người ở từng giai đoạn lứa tuổi học sinh các 

cấp học, hiểu biết về các quá trình nhận thức ở các giai đoạn lứa tuổi, yêu cầu 

nhân cách người giáo viên 

MT3. Học phần còn giúp người học tiếp cận nền tảng kiến thức tâm lí 

học qua việc tìm hiểu tri thức chuyên ngành như giáo dục học, xã hội học, 

phương pháp giảng dạy. 

03 Năm thứ 

1 

5%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

85%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

49 GIÁO DỤC 

HỌC TIỂU 

HỌC 

 

MT1. Sinh viên có hiểu biết cơ bản về những vấn đề chung của Giáo 

dục học: Bản chất của giáo dục, chức năng của giáo dục, vai trò của giáo dục 

đối với sự phát triển của xã hội, giáo dục đối với sự phát triển nhân cách. 

MT2. Nắm được những vấn đề cơ bản của Lí luận dạy học ở tiểu học: 

Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các khâu của quá trình dạy học ở tiểu học; 

Nguyên tắc dạy học ở tiểu học, Phương pháp và hình thức dạy học ở tiểu học. 

MT3. Nắm được những vấn đề cơ bản của Lí luận giáo dục: Bản chất, 

động lực, nhiệm vụ, các khâu của quá trình giáo dục ở tiểu học; Nguyên tắc 

giáo dục ở tiểu học, Phương pháp giáo dục ở tiểu học. 

03 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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 MT4. Sinh viên có thái độ tích cực khi học tập và nghiên cứu giáo dục 

học và những vấn đề trong thực tiễn giáo dục ở Việt Nam và thế giới hiện nay. 

MT5. Hình thành thái độ đúng đắn đối với công tác dạy học và giáo dục 

học sinh tiểu học. 

MT6. Hình thành thái độ tích cực đối với nghề dạy học, bước đầu hình 

thành tình cảm và lí tưởng nghề nghiệp. 

MT7. Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức giáo dục học vào hình 

thành kĩ năng sư phạm của bản thân, có kĩ năng phát hiện những vấn đề của 

thực tiễn giáo dục hiện nay. 

MT8. Biết vận dụng phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy 

học và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc dạy học để vận dụng vào các học phần 

PPDH chuyên ngành của bản thân. 

MT9. Biết vận dụng phối hợp các phương pháp và tuân thủ chặt chẽ các 

nguyên tắc giáo dục, bước đầu hình thành kĩ năng trong công tác chủ nhiệm 

lớp và giáo dục học sinh ở tiểu học. 

50 GIÁO DỤC 

HÒA NHẬP 

 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập 

 MT2. Bước đầu bồi dưỡng khả năng vận dụng kiến thức giáo dục hòa 

nhập vào giáo dục học sinh khi đi kiến tập, thực tập sư phạm. 

 MT3. Sinh viên có thái độ tích cực khi tiếp cận những học sinh có những 

hạn chế, khiếm khuyết về cơ thể, học sinh khuyết tật. 

 MT4. Sinh viên bước đầu hình thành thái độ tôn trọng, thấu hiểu, yêu 

thương với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh khuyết tật. 

 MT5. Phát triển ở sinh viên những kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc 

với học sinh khuyết tật 

 MT6. Hình thành kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập đối 

với học sinh khuyết tật, học sinh có những hạn chế, khiếm khuyết về cơ thể 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

51 VĂN HÓA 

HỌC ĐƯỜNG 

 

Mục tiêu chung nhất của văn hoá học đường là xây dựng trường học 

lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục. Kiến thức 

 Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản Văn hóa, Văn hóa học 

đường; Những kiến thức về nội dung, tầm quan trọng, các yếu tố ảnh hưởng 

01 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 
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đến văn hóa nhà trường, cơ sở để xây dựng nhà trường văn hóa, vai trò trách 

nhiệm của từng thành viên trong xây dựng văn hóa học đường.  

Giúp sinh viên hiểu rõ hệ thống các văn bản pháp quy của các cơ quan 

quản lý lien quan đến xây dựng văn hóa nhà trường. Sinh viên nắm rõ những 

nội dung trong “Quy định về việc thực hiện Văn hóa học đường đối với sinh 

viên Trường Đại học Tây Nguyên” (Quyết định số 1576/QĐ-ĐHTN-

CTCT&HSSV ngày 16/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên). 

Thái độ 

Giúp sinh viên hình thành thái độ đúng đắn về vai trò của Văn hóa học 

đường trong các cơ sở giáo dục hiện nay, có thái độ tích cực trong học tập, xây 

dựng phương hướng, kế hoạch rèn luyện  phẩm chất và năng lực nghề nghiệp 

của bản thân trong quá trình học tập và công tác sau này. 

Sinh viên tự giác thực hiện nội quy, quy chế nhà trường; có ý thức tích 

cực xây dựng văn hóa nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của 

bản thân và nhà trường. 

Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: 

 - Kĩ năng xác định các giá trị đạo đức của cá nhân và giá trị văn hóa. 

 - Kĩ năng nhận diện những giá trị văn hóa trong nhà trường. 

 - Kĩ năng thực hành các giá trị văn hóa trong thực tiễn học tập và nghiên 

cứu. 

 - Kĩ năng hợp tác, phối hợp, vận động các cá nhân và tổ chức cùng xây 

dựng và thực hiện các giá trị văn hóa trong nhà trường. 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

52 PHƯƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

GIÁO DỤC 

MT1: Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản và các phương pháp 

nghiên cứu trong khoa học giáo dục. 

MT2: Sinh viên hiểu được logic tiến hành một công trình nghiên cứu 

khoa học giáo dục tiểu học và cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa 

học giáo dục. 

MT3: Sinh viên thiết kế được đề cương cho một đề tài nghiên cứu thuộc 

lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục. 

MT4: Sinh viên biểu lộ hứng thú, sẵn sàng tham gia thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục. 

01 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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53 PHƯƠNG 

TIỆN KĨ 

THUẬT DẠY 

HỌC VÀ ỨNG 

DỤNG CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN 

TRONG DẠY 

HỌC Ở TIỂU 

HỌC 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng về phương tiện 

kĩ thuật dạy học và sử dụng phương tiện dạy học trong giảng dạy; 

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng về phần mềm 

Power Point và các phần mềm hỗ trợ khác dderr thiết kế giáo án điện tử ở 

trường tiểu học; 

MT3. Thiết kế được giáo án các môn học ở trường tiểu học. 

 

02 Năm thứ 

2 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận, Thực 

hành, vấn 

đáp, trắc 

nghiệm, … 

kết thúc học 

phần. 

54 PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC TIẾNG 

VIỆT 1 

M1: Cung cấp cho SV những vấn đề lí thuyết chung về phương pháp 

dạy học tiếng Việt  

M2: Trang bị cho SV về ưu, nhược điểm của các phương pháp, biện 

pháp dạy học truyền thống và hiện đại.  

M3: Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học các hợp phần trong chương 

trình tiếng Việt ở tiểu học; Bồi dưỡng nghiệp vụ và bản lĩnh sư phạm, làm chủ 

các kĩ năng dạy học. 

 

01 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

55 PPDH Tiếng 

Việt 2 

MT1. Sinh viên xác định được những lí luận về Phương pháp dạy học 

các phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả, Tập đọc: Mục tiêu, cơ sở khoa học, 

chương trình dạy học, các nguyên tắc dạy học 

 MT2. Sinh viên hình thành và nâng cao các kĩ năng cơ bản như: tổ chức 

lớp học, sử dụng phương pháp dạy học, phân tích chương trình môn Tiếng 

Việt ở tiểu học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động học 

tập cho học sinh,… 

 MT3. Sinh viên rèn luỵện tính tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động 

trong học tập. 

MT4. Phát triển thái độ yêu quý tiếng Việt, trân trọng nghề nghiệp và 

luôn cố gắng để dạy tốt môn Tiếng Việt trong tương lai. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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56 PPDH Tiếng 

Việt 3 

MT1. Sinh viên xác định được những lí luận về Phương pháp dạy học 

các phân môn Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn: Mục tiêu, cơ sở khoa 

học, chương trình dạy học, các nguyên tắc dạy học 

 MT2. Sinh viên hình thành và nâng cao các kĩ năng cơ bản như: tổ chức 

lớp học, sử dụng phương pháp dạy học, phân tích chương trình môn Tiếng 

Việt ở tiểu học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động học 

tập cho học sinh,… 

 MT3. Sinh viên rèn luỵện tính tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động 

trong học tập. 

MT4. Phát triển thái độ yêu quý tiếng Việt, trân trọng nghề nghiệp và 

luôn cố gắng để dạy tốt môn Tiếng Việt trong tương lai. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

57 ĐẠO ĐỨC VÀ 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC 

 

- Kiến thức  

+ Những nội dung cơ bản về Đạo đức, Đạo đức học, một số phạm trù 

đạo đức. 

+ Tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. 

+ Mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện, hình 

thức tổ chức trong dạy học môn Đạo đức ở tiểu học hiện hành và chương trình 

GDPT 2018. 

- Thái độ  

+ Giúp sinh viên nhìn nhận đúng tầm quan trọng của đạo đức và giáo 

dục đạo đức cho học sinh hiện nay. 

+ Coi trọng dạy học môn đạo đức nói riêng cho học sinh Tiểu học và 

công tác giáo dục đạo đức nói chung. 

+ Sinh viên có thái độ tích cực trong việc rèn luyện các kĩ năng dạy học 

môn Đạo đức. 

- Kỹ năng   

+ Kĩ năng xác định và xây dựng mục tiêu dạy học từng bài trong chương 

trình môn Đạo đức ở tiểu học. 

+ Kĩ năng xác định nội dung, xây dựng nội dung dạy học từng bài trong 

chương trình môn Đạo đức ở tiểu học hiện hành và chương trình GDPT 2018. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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 + Kĩ năng lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học các 

bài trong chương trình môn Đạo đức ở tiểu học theo định hướng phát triển 

năng lực cho học sinh. 

 + Kĩ năng thực hành giảng dạy, thực hiện các bước lên lớp, kĩ năng vận 

dụng các phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động trong giờ lên lớp môn 

Đạo đức ở tiểu học. 

58 MĨ THUẬT 

VÀ PP DẠY 

HỌC 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mĩ thuật và 

phương pháp dạy học mĩ thuât ở tiểu học. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản như vẽ, nặn, xé cắt - 

dán… năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng vào giải quyết các bài tập và 

ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy. 

MT3: Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc độc lập, tự học, có 

thói quen làm việc có kế hoạch, … 

 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận, thực 

hành kết thúc 

học phần. 

59 ÂM NHẠC VÀ 

PPDH ÂM 

NHẠC TIỂU 

HỌC 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm thanh trong 

âm nhạc, hệ thống bảy âm phương tây. Giúp sinh viên hiểu các kiến thức cung 

và nửa cung, giá trị độ dài các hình nốt, tiết tấu, nhịp điệu, quãng, đảo quãng, 

hợp âm năm, hợp âm bảy, cấu tạo điệu thức trưởng, cấu tạo điệu thức thứ, 

gam; các kí hiệu tăng độ dài, độ cao; các dấu lặng; kí hiệu viết tắt và các thuật 

ngữ trong âm nhạc. 

MT2: Giúp sinh viên biết cách vận dụng những kiến thức đã học; phát 

triển khả năng tư duy, phân tích, lí luận. 

MT3: Sinh viên biết sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức 

các giờ học và các hoạt động âm nhạc ngoài giờ học cho học sinh tiểu học. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 

60 CÔNG NGHỆ 

VÀ PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng và năng lực về 

phần công nghệ và đời sống,  hiểu rõ chương trình công nghệ và đời sống ở 

tiểu học; 

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng và năng lực cơ 

bản về thủ công, kĩ thuật, hiểu rõ chương trình phần thủ công, kĩ thuật ở Tiểu 

học; 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 
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MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về năng lực, dạy 

học phát triển năng lực công nghệ ở tiểu học và vận dụng dạy học phát triển 

năng lực công nghệ ở tiểu học. 

 

70%: Thi tự 

luận, Thực 

hành, vấn 

đáp, trắc 

nghiệm, … 

kết thúc học 

phần. 

61 THỂ DỤC VÀ 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC 

 

MT1.Nắm vững cơ sở lý luận thực tiễn phương pháp giáo dục thể chất 

cho trẻ, phương pháp, biện pháp và các hình thức tổ chức các hoạt động giáo 

dục thể chất cho học sinh tiểu học trong trường tiểu học. 

MT2.Hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng trong công tác giảng 

dạy ở các trường tiểu học, hình thành ở người học tác phong, thái độ, ý thức 

học tập tốt của sinh viên đáp ứng được yêu cầu của người giáo viên xã hội chủ 

nghĩa 

 

02 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

62 PHÂN TÍCH 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

CHƯƠNG 

TRÌNH TIỂU 

HỌC 

SV có được những kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển 

chương trình giáo dục.  

Vận dụng kiến thức lí thuyết về chương trình và phát triển chương trình để 

hiểu được đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay, trong đó có 

chương trình bậc Tiểu học. 

Sinh viên có kiến thức và kĩ năng lập kế hoạch dạy học. 

Sinh viên nâng cao được kĩ năng hợp tác, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.  

Nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong sự nghệp đổi mới giáo dục.  

02 Năm thứ 

I 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

63 PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC TOÁN 1 

MT1. Các kiến thức và trang bị kĩ năng ban đầu về dạy học môn Toán 

ở tiểu học. Bao gồm: Các kiến thức đại cương về PP, PPDH, dạy học khái 

niệm, dạy học giải bài tập,... ở tiểu học; Kĩ năng so sánh, phân tích, vận dụng 

các kiến thức cụ thể vào dạy học một số nội dung toán tiểu học. 

MT2. Có các kĩ năng thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục và dạy 

học ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh và giáo dục học 

sinh theo mục tiêu của giáo dục tiểu học. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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MT3. Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe 

tốt để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

MT4. Yêu nghề dạy học, yêu thương học sinh, luôn có ý thức phấn đấu vươn 

lên trong nghề nghiệp, tích cực xây dựng văn hóa nhà trường. 

66 PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC TOÁN 2 

MT1. Các kiến thức và trang bị kĩ năng về dạy học các nội dung cụ thể 

trong chương trình môn Toán ở tiểu học. Bao gồm: Các kiến thức về số học, 

hình học, đại lượng, thống kê, ... ở tiểu học; Kĩ năng so sánh, phân tích, vận 

dụng các kiến thức cụ thể vào dạy học một số nội dung toán tiểu học.  

MT2. Có các kĩ năng thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục và dạy 

học ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh và giáo dục học 

sinh theo mục tiêu của giáo dục tiểu học. 

MT3. Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe 

tốt để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

MT4. Yêu nghề dạy học, yêu thương học sinh, luôn có ý thức phấn đấu 

vươn lên trong nghề nghiệp, tích cực xây dựng văn hóa nhà trường. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

67 PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC TOÁN 3 

MT1: Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với giáo viên khi dạy 

học giải các bài tập toán ở tiểu học như: Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh 

tiểu học, cơ sở lí luận các PP giải toán. 

MT2: Trình bày được nội dung chương trình, hệ thống kiến thức cơ bản 

trong chương trình và hệ thống dạng bài tập tương ứng. 

MT3: Trình bày được các dạng bài tập, các bài toán đặc thù và phương 

pháp giải của từng loại một cách chặt chẽ.Cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức chung về các PP giải toán thông dụng và PP giải một số loại toán đặc thù 

ở tiểu học. 

MT4: Liệt kê và trình bày được các PP giải toán ở tiểu học như nội 

dung, cách giải, ví dụ minh họa, … 

MT5: Trình bày được các dạng toán đặc thù ở tiểu học như cắt ghép 

hình, dạng toán với chiếc cân đĩa, … 

MT6: Nhận diện các PP giải toán và các dạng toán đặc thù ở mỗi tiết 

dạy cụ thể.  

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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MT7: Trình bày được các PP tìm nhiều cách giải cho một bài toán như 

PP biến đổi biểu thức đáp số, PP sơ đồ diện tích. 

MT8: Trình bày các cách biến đổi biểu thức số, cách sử dụng PP sơ đồ 

diện tích ở tiểu học. 

MT9: Nhận diện được các PP biến đổi biểu thức đáp số, PP sơ đồ diện 

tích ở mỗi tiết dạy cụ thể. 

68 PPDH TỰ 

NHIÊN - XÃ 

HỘI 

MT1: Những kiến thức chung về môn TNXH ở tiểu học. 

MT2: Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức dạy học 

môn TNXH 

MT3: Giúp SV xác định các PPDH và hình thức tổ chức dạy học phù 

hợp với từng chủ đề trong môn TNXH.. 

 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

69 LỊCH SỬ-ĐỊA 

LÍ VÀ  

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC LỊCH 

SỬ-ĐỊA LÍ 

 

          MT1: Trang bị những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam; 

những kiến thức cơ bản về địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế, văn hoá của các vùng 

miền, đất nước Việt Nam, nắm vững phương pháp dạy học đặc trưng của môn 

Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học. 

          MT2: Trang bị cho sinh viên kĩ năng phân tích và luận giải các vấn đề 

thuộc về tự nhiên, dân cư,  kinh tế - xã hội, văn hoá và lịch sử;  

          MT3: Có kĩ năng vận dụng và kết hợp linh hoạt các phương pháp trong 

dạy học phân môn Lịch sử và Địa lí ở bậc Tiểu học. 

         MT4: : Giúp sinh viên có thái độ ham học, yêu thích các môn Khoa học 

xã hội; trân trọng những thành quả của con người trong quá khứ; có tinh thần 

say mê nghiên cứu, luôn đổi mới, sáng tạo trong dạy học. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

70 KHOA HỌC 

VÀ PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC KHOA 

HỌC 

MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các vấn đề cơ bản của việc 

dạy học môn Khoa học ở tiểu học. 

MT2. Hình thành và phát triển cho sinh viên kĩ năng phân tích, thiết kế 

và giảng dạy các chủ đề môn Khoa học theo các phương pháp dạy học. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 
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MT3. Phát triển cho sinh viên kĩ năng lựa chọn và sử dụng các hình 

thức, phương tiện dạy học để tổ chức các hoạt động học tập môn Khoa học 

cho học sinh. 

MT4. Bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề và nghiên cứu giáo dục, 

thích tổ chức các hoạt động học môn Khoa học cho học sinh, tinh thần trách 

nhiệm cá nhân, hợp tác làm việc, … 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

71 TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM Ở 

TRƯỜNG 

TIỂU HỌC 

 

M1. Qua học phần sinh viên có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của 

hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học, trang bị một hệ thống các kiến thức 

cần thiết về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động 

M2.  Hình thành cho sinh viên những kĩ năng cơ bản để tiến hành tổ 

chức tiết chào cờ, tiết hoạt động tập thể và tổ chức các hoạt động theo chủ 

điểm, có kỹ năng kế hoạch phối hợp với gia đình và xã hội trong việc tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm. 

M3. Góp phần cho sinh viên có thái độ đúng đắn đối với công tác tổ 

chức hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học. Tích cực, tự giác và sáng tạo 

trong việc  tổ chức các hoạt động trải nghiệmcho học sinh ở các trường tiểu 

học. 

02 Năm thứ 

4 

100%: Thi 

thực hành 

72 DẠY HỌC 

TÍCH HỢP Ở 

TRƯỜNG 

TIỂU HỌC 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về dạy học tích 

hợp và tích hợp trong dạy học ở trường tiểu học 

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng về xây dựng nội 

dung, kế hoạch tổ chức dạy học tích hợp ở Tiểu học; 

MT3. Vận dụng tổ chức dạy học tích hợp ở tiểu học một cách hiệu quả. 

 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

73 THỰC TẾ 

CHUYÊN 

NGÀNH 

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, thực tiễn về đời sống, 

văn hóa, xã hội;điều kiện về giáo dục tại địa phương tham quan, thực tế. 

MT2. Vận dụng những kiến thức thu được vào dạy học ở trường tiểu 

học. 

 

01 Năm thứ 

3 

Đánh giá 

thông qua báo 

cáo của sinh 

viên, tinh 

thần thái độ 

trong thời 
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gian đi tìm 

hiểu thực tế 

74 DẠY HỌC 

TIẾNG VIỆT 

THEO ĐỊNH 

HƯỚNG GIAO 

TIẾP 

MT1. Sinh viên xác định được những lí luận về Phương pháp dạy học 

môn Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

 MT2. Sinh viên hình thành và nâng cao các kĩ năng cơ bản như: tổ chức 

lớp học, sử dụng phương pháp dạy học, phân tích chương trình môn Tiếng 

Việt ở tiểu học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động học 

tập cho học sinh,… theo quan điểm giao tiếp. 

 MT3. Sinh viên rèn luỵện tính tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động 

trong học tập. 

MT4. Phát triển thái độ yêu quý tiếng Việt, trân trọng nghề nghiệp và 

luôn cố gắng để dạy tốt môn Tiếng Việt trong tương lai. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

75 DẠY HỌC 

HỘI THOẠI 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC 

MT1. Sinh viên trình bày, phân tích và vận dụng được những nội dung 

về hội thoại và dạy học hội thoại ở tiểu học.  

MT2. Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: tổ chức lớp 

học, sử dụng phương pháp dạy học, phân tích chương trình môn Tiếng Việt ở 

tiểu học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học về 

nội dung hội thoại cho học sinh tiểu học…  

 MT3. Sinh viên rèn luỵện tính tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động 

trong học tập. 

MT4. Phát triển thái độ yêu quý tiếng Việt, trân trọng nghề nghiệp và 

luôn cố gắng để dạy tốt môn Tiếng Việt trong tương lai. 

 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

76 BÔI DƯỚNG 

HỌC SINH 

GIỎI MÔN 

TIẾNG VIỆT Ở 

TIỂU HỌC 

MT1. Sinh viên xác định chắc chắn được những nội dung về hoạt động 

dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở tiểu học:  

MT2. Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: tổ chức lớp 

học, sử dụng phương pháp dạy học, phân tích chương trình môn Tiếng Việt ở 

tiểu học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động học tập cho 

học sinh,… Sinh viên có kĩ năng lựa chọn các nội dung về kiến thức và kĩ năng 

nâng cao phù hợp để vận dụng trong dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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 MT3. Sinh viên rèn luỵện tính tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động 

trong học tập. 

MT4. Phát triển thái độ yêu quý tiếng Việt, trân trọng nghề nghiệp và 

luôn cố gắng để dạy tốt môn Tiếng Việt trong tương lai. 

77 BỒI DƯỠNG 

HỌC SINH 

GIỎI TOÁN Ở 

TIỂU HỌC  

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về các dạng toán 

bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc Tiểu học; 

MT2. Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng giải các dạng toán bồi 

dưỡng học sinh giỏi toán ở bậc Tiểu học; 

MT3. Rèn luyện cho sinh viên lòng yêu thích bộ môn, yêu nghề, mến 

trẻ từ đó có ý thức nâng cao tay nghề sư phạm. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

78 RÈN LUYỆN 

TƯ DUY 

TRONG DẠY 

HỌC MÔN 

TOÁN Ở TIỂU 

HỌC 

 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về một số loại 

hình tư duy toán học. 

MT2: Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về một số thao 

tác tư duy toán học và vận dụng vào quá trình dạy học môn toán ở tiểu học. 

MT3: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cơ bản về các 

loại hình tư duy toán học, các thao tác tư duy toán học, …  

MT4: Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: Tính toán, 

phân tích, tổng hợp, so sánh, .. , đặc biệt vận dụng vào giải toán ở trường tiểu 

học. 

MT5: Rèn luyện cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu; có ý thức rèn 

luyện tính kiên trì, nhẫn nại khi toán ở bậc tiểu học; … 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

10%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

80%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

79 LỊCH SỬ - 

ĐỊA LÝ ĐỊA 

PHƯƠNG 

Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về các phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học phù hợp để dạy học có hiệu quả lịch sử và địa lí địa phương ở 

nhà trường tiểu học. 

Sinh viên có kĩ năng chuẩn bị bài dạy lịch sử và địa lí địa phương.  

Sinh viên thấy được sự cần thiết của việc giảng dạy lịch sử và địa lí địa 

phương ở trường Tiểu học, gắn lí thuyết với thực tiễn, nhà trường với xã hội. 

 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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80 SỬ DỤNG 

CÁC KĨ 

THUẬT DẠY 

HỌC TÍCH 

CỰC Ở 

TRƯỜNG 

TIỂU HỌC 

MT1: Sinh viên có được những hiểu biết cơ bản về các kĩ thuật dạy học 

tích cực ở trường tiểu học.  

MT2: Vận dụng được kiến thức về các kĩ thuật dạy học tích cực để thiết 

kế giáo án các môn học ở trường tiểu học.  

MT3: SV phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề, cộng tác làm việc nhóm, 

thuyết trình. 

MT4: SV hiểu được trách nhiệm, vai trò, sứ mệnh của người giáo viên 

trong giai đoạn mới; có tinh thần cầu thị, chủ động thích ứng với sự thay đổi. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

81 RÈN LUYỆN 

NGHIỆP VỤ 

SƯ PHẠM 

THƯỜNG 

XUYÊN 1 

MT1. Sinh viên xác định được những nội dung về đặc điểm của chữ 

viết Tiếng Việt, quy đinh và kĩ thuật viết chữ trên giấy, quy định và kĩ thuật 

viết và trình bày bảng.  

MT2. Sinh viên rèn luyện để chiếm lĩnh thành thạo kĩ năng viết chữ 

trên giấy, kĩ năng viết và trình bày bảng đúng, đẹp và khoa học. 

MT3. Qua việc rèn luyện chữ viết, sinh viên rèn luyện tính kiên trì, tự 

học, tự nghiên cứu; có thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

01 Năm thứ 

2 

10%: Bộ 

phận 

90%: Đánh 

giá kết quả 

dựa trên hồ 

sơ (vở viết, 

bài thực hành 

trên bảng) 

học tập.. 

82 RÈN LUYỆN 

NGHIỆP VỤ 

SƯ PHẠM 

THƯỜNG 

XUYÊN 2 

M1. Trình bày được những yêu cầu khi chuẩn bị cho việc nói, những 

điều kiện để nói có hiệu quả. 

M2. Mô tả được những yêu cầu về kĩ năng: kể chuyện, điều khiển giờ 

kể chuyện. 

M3. Vận dụng được kiến thức đã học để thực hành nói, kể chuyện. 

M4. Sinh viên rèn luyện được các kĩ năng nói, kể chuyện cá nhân, trước 

nhóm, trước lớp. 

M5. Hình thành được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kĩ năng 

đã học cho học các môn học khác, cũng như tiếp tục tự rèn luyện, nâng cao 

các kĩ năng này . 

M6. Bước đầu hình thành thêm được một số kỹ năng cơ bản khác: Kỹ 

năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, kĩ năng trình 

bày, thuyết trình một vấn đề... 

01 Năm thứ 

2 

100%: Thi 

thực hành. 
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M7. Sinh viên có tính kiên trì, tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện; lòng 

yêu nghề. 

M8. Có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm. 

83 GIAO TIẾP SƯ 

PHẠM Ở 

TRƯỜNG 

TIỂU HỌC  

MT1: Rèn luyện được kĩ năng giao tiếp với học sinh tiểu học 

MT2: Rèn luyện được kĩ năng giao tiếp với phụ huynh học sinh. 

MT3: Rèn luyện được kĩ năng giao tiếp với đồng nghiệp.  

01 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

90%: Hồ sơ 

học tập của 

sinh viên 

84 THỰC HÀNH 

KĨ NĂNG SƯ 

PHẠM 

 

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kĩ năng dạy 

học, kĩ năng giáo dục   và kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với 

phù hợp với cấp học. 

MT2. Có thái độ tích cực đối với hoạt động rèn nghề. Chủ động tham 

gia các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Bước đầu hình thành tình cảm 

và lí tưởng nghề nghiệp. 

MT3. Hình thành và phát triển kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục cơ bản 

và kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp 

học.  

01 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi 

thực hành 

85 CÔNG TÁC 

ĐỘI TNTP 

HCM VÀ SAO 

NHI ĐỒNG  

M1: Giúp sinh viên biết, hiểu về các hoạt động đội thiếu niên tiền phong 

HCM được tổ chức trong trường tiểu học. Các nguyên tắc, phương pháp tổ 

chức công tác đội, các bài trống cơ bản. 

M 2: Sinh viên thực hiện được các nghi thức của Đội. 

M 3: Giúp sinh viên có được kĩ năng tổ chức, quản lí công tác đội.  

M 4: Yêu mến HS, nghiêm túc với các hoạt động tổ chức đoàn đội. 

Nhiệt tình với hoạt động đoàn đội. 

 

01 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

86 KIẾN TẬP SƯ 

PHẠM 

MT1: Tìm hiểu về Nhà Trường – nơi kiến tập sư phậm. 

MT2: Tìm hiểu được vai trò và công việc của giáo viên. 

MT3: Tìm hiểu học sinh – Lớp kiến tập sư phạm. 

MT4: Phát triển các kĩ năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng hợp tác, kĩ năng 

dự giờ và đánh giá giờ giảng, soạn giáo án, tổ chức hoạt động giáo dục… 

02 Năm thứ 

3 

100%: 

Trường tiểu 

học đánh giá 

theo hướng 

dẫn 
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MT5: Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ tích cực, trách 

nhiệm trong việc rèn luyện và học tập. 

87 THỰC TẬP SƯ 

PHẠM  

MT1. Giúp sinh viên hệ thống hóa và vận dụng kiến thức chuyên ngành đã 

được đào tạo; kiến thức, kĩ năng sư phạm vào thực tiễn công tác giảng dạy và 

giáo dục ở trường phổ thông. 

 MT2. Giúp sinh viên có kiến thức về thực tiễn giáo dục ở trường phổ 

thông, phát triển khả năng giao tiếp, quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục của 

nhà giáo. 

 MT3. Giúp sinh viên sư phạm có thái độ tích cực đối với việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của nhà giáo trong công tác giảng dạy, giáo dục nhân 

cách cho học sinh. 

 MT4. TTSP là khâu rất quan trọng, giúp sinh viên sư phạm hình thành 

xúc cảm, tình cảm với nghề dạy học; yêu thương, tôn trọng học sinh; mong 

muốn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. 

 MT5. Giúp SV hình thành kĩ năng cơ bản của người giáo viên: Kĩ năng 

soạn án, lập kế hoạch giảng dạy; kĩ năng lập kế hoạch công tác giáo dục; kĩ 

năng giảng dạy; kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp; kĩ năng tổ chức các hoạt 

động giáo dục, phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh; kĩ năng 

tổ chức các hoạt động phong trào. 

 MT6. Hình thành và phát triển sống, kĩ năng giao tiếp, khả năng làm 

việc nhóm, giúp sinh viên sư phạm rút ra nhiều bài học và kinh nghiệm quý 

báu từ thực tiễn công tác giáo dục, tạo hành trang vững vàng cho những nhà 

giáo tương lai. 

05 Năm thứ 

4 

100%: 

Trường tiểu 

học đánh giá 

theo hướng 

dẫn 

88 PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC MÔN 

TOÁN Ở TIỂU 

HỌC 

MT1. Các kiến thức và trang bị kĩ năng về dạy học các vấn đề liên quan 

môn Toán ở tiểu học. Bao gồm: Các kiến thức đại cương về PP, PPDH, dạy 

học khái niệm, dạy học giải bài tập,... Các kiến thức về số học, hình học, đại 

lượng, thống kê, giải toán ở tiểu học; Kĩ năng so sánh, phân tích, khái quát 

hóa, vận dụng các kiến thức thực hành dạy học. 

MT2. Có các kĩ năng thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục và dạy 

học ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh và giáo dục học 

sinh theo mục tiêu của giáo dục tiểu học. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 
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MT3. Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe 

tốt để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

MT4. Yêu nghề dạy học, yêu thương học sinh, luôn có ý thức phấn đấu 

vươn lên trong nghề nghiệp, tích cực xây dựng văn hóa nhà trường. 

89 CƠ SỞ TOÁN 

Ở TIỂU HỌC 

 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, nền tảng về toán 

ở tiểu học. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: so sánh, phân 

tích, tổng hợp các kiến thức… , đặc biệt vận dụng vào dạy toán ở trường tiểu 

học. 

 MT3: Rèn cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu, ... , có thói quen 

làm việc có kế hoạch. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận, vấn đáp, 

… kết thúc 

học phần 

90 CHUYÊN ĐỀ 

PPDH TIẾNG 

VIỆT Ở TIỂU 

HỌC 

MT1. Sinh viên xác định được những lí luận về Phương pháp dạy học 

môn Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

 MT2. Sinh viên hình thành và nâng cao các kĩ năng cơ bản như: tổ chức 

lớp học, sử dụng phương pháp dạy học, phân tích chương trình môn Tiếng 

Việt ở tiểu học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động học 

tập cho học sinh,… theo quan điểm giao tiếp. 

 MT3. Sinh viên rèn luỵện tính tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động 

trong học tập. 

MT4. Phát triển thái độ yêu quý tiếng Việt, trân trọng nghề nghiệp và 

luôn cố gắng để dạy tốt môn Tiếng Việt trong tương lai. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 

91 CƠ SỞ TIẾNG 

VIỆT Ở TIỂU 

HỌC 

MT1. Người học xác định được một số vấn đề về ngôn ngữ khái niệm, bản 

chất, chức năng của ngôn ngữ giúp cho người học nắm được đặc điểm các loại 

hình ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Phần 2, trang bị kiến thức 

về tiếng Việt như: sự hình thành ngôn ngữ và chữ viết tiếng Việt, đặc điểm về 

âm tiết, từ vựng, ngữ pháp, phong cách tiếng Việt… giúp người học nắm được 

cấu tạo và quy luật hành chức của tiếng Việt để vận dụng vào quá trình học 

tập và giao tiếp. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 
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MT2. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng 

Việt, người học chiếm lĩnh được một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ 

dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. Đồng thời, rèn luyện các kỹ 

năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày 

như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng 

về chính tả. Giúp người học tiếp thu kiến thức một cách chủ động bằng việc 

tích cực tham dự giờ lên lớp, tự tìm và đọc tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn 

bị và tham gia các thảo luận. 

 MT3. Người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên 

cứu, rèn luyện ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm 

hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ 

yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng 

tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

92 NGHE TIẾNG 

JRAI 

MT1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, ban đầu về kĩ 

năng nghe Jrai v. Phát triển khả năng suy luận dựa trên từ vựng và lập luận 

dựa vào những câu giao tiếp. 

MT2: Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng suy luận logic trong cách nghe, 

lập luận chứng minh, biết vận dụng những kĩ năng nghe  vào những tình 

huống cụ thể. 

MT3: Rèn cho sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu, ... , có thói quen làm 

việc có kế hoạch theo nhóm . 

 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận, vấn đáp, 

… kết thúc 

học phần 

93 NÓI TIẾNG 

JRAI 

MT1: Cung cấp cho sinh viên hệ thông kiến từ vựng về các chủ đề nói 

cơ bản hằng ngày và cấu trúc ngữ pháp cở bản của tiếng Jrai. Đồng thời hình 

thành khả năng nhận biết cho sinh viên về những kiến thức liên quan đến ngôn 

ngữ, văn hóa và phong tục tập quan của dân tộc Jrai. Làm cơ sở giúp người 

học nhận diện được giá trị, vai trò văn hóa Tây Nguyên đối với thực tiễn.   

MT2: Người học được trang bị kỹ năng nói độc thoại, giới thiệu bản thân, 

gia đình và kỹ năng nói cơ bản theo dạng hội thoại giữa hai người, đông thời 

bổ trợ thêm khả năng trình bày, thuyết trình những vấn đề cơ bản theo chủ đề 

bằng tiếng Jrai. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi vấn 

đáp kết thúc 

học phần 
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MT3: Học phần nhằm tạo cho sinh viên yêu thích môn học nói, từ đó tích 

cực tham gia xây dựng bài, phát huy tinh thần tự học cao. Tích cực, chủ động 

tham gia các hoạt động nói theo cặp cũng như các hoạt động theo nhóm.  

94 ĐỌC TIẾNG 

JRAI 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như các 

từ vựng theo chủ đề, cách phát âm các âm tiết có cấu tạo đặc thù, hiểu nội 

dung và mục đích thông báo các văn bản, có thể đọc, hiểu các đoạn văn; 

bài đối thoại thông thường. 

MT2: Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về con người, xã hội, văn 

hóa truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Jrai biết vận dụng vào 

những tình huống cụ thể. 

MT3: Rèn luyện kỹ năng đọc:phát âm đúng các âm tiết có cấu tạo đặc biệt, 

đọc và hiểu nội dung bài theo các chủ đề.  

MT4: Rèn cho sinh viên có thái độ học tập tích cực, có ý thức trong việc tự 

nghiên cứu kiến thức để hoàn thành tốt môn học. 

02 Năm thứ 

4 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận và trắc 

nghiệm kết 

thúc học phần   

95 VIẾT TIẾNG 

JRAI 

MT1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như các 

từ vựng theo chủ đề, cách nhận biết các chữ viết có cấu tạo đặc thù, các 

mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp, hiểu nội dung và mục đích thông báo các văn 

bản, có thể viết các thông tin ngắn, đoạn văn ngắn, bài văn theo chủ đề 

thông thường bằng tiếng Jrai. 

MT2: Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về con người, xã hội, văn 

hóa truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Jrai biết vận dụng vào 

những tình huống cụ thể. 

MT3: Rèn luyện kỹ năng viết:Viết đúng các âm tiết có cấu tạo đặc biệt, viết 

chính tả, các đoạn hội thoại, đoạn văn, bài văn, viết thông báo ngắn và hiểu 

nội dung bài học theo các chủ đề.  

MT4: Rèn cho sinh viên có thái độ học tập tích cực, có ý thức trong việc tự 

nghiên cứu kiến thức để hoàn thành tốt môn học. 

02 Năm thứ 

3 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần 

96 TỪ VỰNG, 

NGỮ PHÁP 

TIẾNG JRAI 

 02 Năm thứ 

1 

10%: Chuyên 

cần; 

20%: Bài 

kiểm tra trên 
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lớp; 

70%: Thi tự 

luận, vấn 

đáp... kết thúc 

học phần 

5.5. Ngành GD Thể chất 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1  
Học phần 

bắt buộc 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là môn học bắt buộc cho sinh viên 

trong chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. 

Môn học trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản về mônThể 

dục cơ bản và Điền kinh. 

 

1 
Năm thứ 

I 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

2  Tự chọn 1 

Bóng chuyền, Cầu lông, bong bàn, Bơi lội, Cờ vua 1 là môn học tự chọn 

được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện, vui chơi ngoại khóa. 

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về các môn 

thể thao, giúp cho cơ thể người tập luyện  sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để 

thực hiện tốt các công việc được tốt hơn.  

 

1 
Năm thứ 

I 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

3  Tự chọn 2 

Bóng đá, bóng rổ, Thể dục nhiệp điệu, Teakwond, Cờ vua 2 là môn học tự chọn 

được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện, vui chơi ngoại khóa. 

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về các môn 

1 Năm thứ 

2 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 
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thể thao, giúp cho cơ thể người tập luyện sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan 

để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

4  
Giáo dục 

học TDTT 

Giáo dục học thể thao nghiên cứu về lý luận giáo dục. Lý luận giáo dục 

phản ánh những đặc điểm, những qui luật về sự giáo dục và hình thành những 

phẩm chất về chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cá nhân người được giáo dục và 

đồng thời nó cũng chứa đựng những nét chung của các loại hoạt động giáo dục, 

thích ứng với việc thực hiện từng nhiệm vụ giáo dục bộ phận. Những vấn đề quan 

trọng và phức tạp như: thái độ lao động, phong cách lao động, thị hiếu thẩm mỹ, 

lối sống, phong cách thể dục thể thao vv…của mỗi con người đều liên quan mật 

thiết với thế giới quan và đạo đức của người đó. Những vấn đề này chỉ tiến hành 

có hiệu quả bằng con đường giáo dục với hệ thống lý luận giáo dục. 

Giáo dục học thể thao là ngành khoa học nghiên cứu quá trình giáo dục 

học mà trung tâm là nghiên cứu sự hình thành niềm tin, thái độ, thuộc tính đạo 

đức, cá tính, hành vi của con người trong hoạt động thể thao. Nó phân tích bản 

chất của giáo dục, các qui luật, xu thế, triển vọng của nó. Trên cơ sở đó, giáo dục 

học thể thao nghiên cứu mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp và hình 

thức tổ chức trong giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao. 

1 Học kì I 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

5  

Phương 

pháp NCKH 

giáo dục 

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là học phần thuộc khối kiến 

thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại 

học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ 

thể dục thể thao có trình độ đại học. 

Học phần nhằm cung cấp và trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao, 

góp phần vào việc nâng cao kiến thức giúp sinh viên hoàn thành bản khóa luận 

và chuyên đề tốt nghiệp có chất lượng cao. 

 

1 Học kì VI 

10%: Chuyên 

cần; 

10%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

10%: Thực 

hành tại PTN 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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6  
Sinh lý học 

TDTT 

Sinh lí học thể dục thể thao là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo hệ đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất của của Trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Sinh lí học thể dục thể thao trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm sinh lí cơ thể trong hoạt động thể dục thể thao, làm cơ sở nghiên 

cứu những vấn đề liên quan đến khoa học giáo dục thể chất. 

Trên cơ sở học tập sinh lí học thể dục thể thao, người học có thể nghiên 

cứu và tiếp thu có hiệu quả những kiến thức lí luận chuyên ngành và học tập các 

môn thực hành Thể dục thể thao trong Nhà trường. 

2 Học kì II 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

7  
Y học 

TDTT 

Y học TDTT là môn học bắt buộc trong các môn chuyên ngành Giáo dục 

thể chất hệ Đại học Trường Đại học Tây Nguyên. Y học TDTT - trước hết đó là 

một môn khoa học y học thực hành với đầy đủ nhiệm vụ, phương pháp, cơ sở lý 

luận và các vấn đề nghiên cứu khoa học đặc trưng của riêng mình. Đó là khoa 

học ứng dụng những kiến thức y sinh học để nghiên cứu và hoàn thiện quá trình 

giáo dục thể chất nhằm nâng cao sức khoẻ, thành tích của người tập. Y học TDTT 

là một bộ phận cấu thành của hệ thống phòng và điều trị bệnh lý, chấn thương và 

là một mắt xích không thể tách rời của hệ thống giáo dục thể chất cho con người.  

3 Học kì VI 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

8  
Sinh hoá 

học TDTT 

Sinh hóa đại cương gồm khối kiến thức: Nguyên tố và nguyên tử sinh học, 

cấu tạo hóa học glucid, lipid, protid, nucleotide, các chất xúc tác sinh học 

enzyme, vitamin, hormone. 

Sinh hóa động gồm: các quy luật chuyển hóa chất, chuyển hóa năng lượng 

sinh học, chuyển hóa glucid, protid, lipid. 

Sinh hóa TDTT gồm: sinh hóa cơ và cơ chế co cơ, các nguồn cung cấp 

năng lượng co cơ, các quy luật sinh hóa trong huấn luyện thể thao, những nhân 

tố xúc tiến khả năng vận động của cơ thể. 

2 Học kì 

VII 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

9  
Sinh cơ học 

TDTT 

Sinh cơ học Thể dục thể thao là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành 

giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành sư phạm GDTC kiến thức 

ban đầu về động học, một số khái niệm về cơ học. Giúp sinh viên hiểu được quy 

luật vận động của cơ và cấu trúc động tác từ cơ. 

2 Học kì 

VII 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

70%: Thi tự 
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 luận kết thúc 

học phần. 

10  
Tâm lí học 

TDTT 

Tâm lý học TDTT là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo dục thể 

chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây Nguyên.Tâm 

lý học TDTT là một lĩnh vực chuyên ngành của khoa học tâm lý nhằm trang bị 

cho sinh viên một hệ thống kiến thức về đặc điểm tâm lý của bài tập thể chất và 

đặc điểm tâm lý của hoạt động và thi đấu TDTT.Qua đó hình thành cho sinh viên 

kỹ năng vận dụng các kiến thức tâm lý học TDTT vào thực tiễn tập luyện,giảng 

dạy để nâng cao thành tích chuyên môn. Đồng thời hình thành thế giới quan duy 

vật biện chứng, nhân sinh quan khoa học trong công tác sau này. 

1 Học kỳ II 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

11  
Lịch sử 

TDTT 

TDTT ra đời cùng với sự ra đời của xã hội loài người, dưới sự tác động của môi 

trường và mối quan hệ cộng đồng, đòi hỏi phải đấu tranh sinh tồn vì cuộc sống 

như đi, đứng, chạy, nhảy..... Đây là nhân tố khách quan và ý thức chủ quan 

(săn, bắn, hái, lượm...), luôn gắn chặt với lao động sản xuất để tồn tại. TDTT 

như là một bộ phận nền văn hóa chung của loài người. 

1 Học kỳ V 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

12  
Vệ sinh học 

TDTT 

Vệ sinh học thể dục thể thao là môn bắt buộc, làm nền tảng cho việc tiếp 

thu kiến thức khoa học chuyên ngành giáo dục thể chất, giúp cho sinh viên nắm 

vững kiến thức về vệ sinh thể dục thể thao.  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và phương pháp vệ sinh 

chung, vệ sinh khi tập luyện TDTT, vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, vệ sinh môi 

trường và vệ sinh học đường. 

1 Học kỳ 

VI 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 

kỳ; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

13  

Đo 

lường 

TDTT 

Đo lường thể dục thể thao (TDTT) là học phần bắt buộc trong các môn 

chuyên ngành giáo dục thể chất của chương trình đào tạo hệ đại học của trường 

Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết 

2 
Học kỳ 

VI 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Bài 

kiểm tra giữa 
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của đo lường thể thao, phương pháp xử lý kết quả đo lường, cơ sở lý luận của 

test, lý thuyết đánh giá, các phương pháp đo lường trong thể thao, đo lường kiểm 

tra VĐV trong tập luyện và thi đấu thể thao, đo lường ứng dụng tuyển chọn tài 

năng thể thao... 

kỳ; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

14  
Điền kinh 1 

(môn chạy) 

Điền kinh 1 (môn chạy) là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo 

dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn chạy, phương pháp biên soạn và kiểm tra đánh 

giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó môn học còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

2 Học kỳ I 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Báo cáo 

nhóm trước 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

15  
Điền kinh 2 

(môn nhảy) 

Điền kinh 2 (Các môn nhảy) là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành 

giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy các môn nhảy, phương pháp biên soạn và kiểm tra 

đánh giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó môn học còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

2 

 

 

 

 

 

Học kì II 

15%: Chuyên 

cần; 

15%: Báo cáo 

nhóm trước 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

16  
Điền kinh 3 

(ném đẩy) 

Điền kinh 3 (môn đẩy tạ) là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo 

dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn chạy, phương pháp biên soạn và kiểm tra đánh 

giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó môn học còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

2 Học kì V 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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17  

Thể dục cơ 

bản + Thực 

dụng 

Thể dục cơ bản và thực dụng là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường 

Đại học Tây Nguyên.  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên  kiến thức về vị trí môn thể dục trong 

hệ thống Giáo dục thể chất, thể dục cơ bản, thuật ngữ thể dục, đội hình đội ngũ. 

Hiểu được ý nghĩa, tác dụng trong việc tập luyện môn thể dục. Biết vận dụng các 

phương pháp tổ chức tập luyện cho môn thể dục 

2 Học kỳ 

VI 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

18  

Thể dục 

dụng cụ và 

Nhào lộn 

Học phần Thể dục dụng cụ và nhào lộn thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo 

dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản về môn Thể dục 

dụng cụ và nhào lộn.  nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông. 

3 Học kỳ I 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

19  
Thể dục 

nhịp điệu 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh 

cũng như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc 

thực hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. 

Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng thực hiện liên tiếp những cấu 

trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ 

cổ điển. Mục đích chính của môn khiêu vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền 

tim mạch và nâng cao sức khỏe. 

Thể dục Aerobic không chỉ là một môn nhằm huấn luyện thể lực cho cộng 

đồng người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một môn thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu.Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

2 Học kỳ 

III 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

20  
Thể dục 

đồng diễn 
Trang bị cho sinh viên  kiến thức cơ bản của Thể dục đồng diển, giúp sinh viên 

biết phân tích theo chủ đề, nắm được cách biên soạn một màn đồng diễn thể 
1 Học kỳ 

III 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 
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dục. Biết vận dụng kiến thức được trang bị để phân tích và xây dựng phần 

khung của một màn đồng diễn thể dục. 

- Sinh viên biết lên kế hoạch và triển khai,tổ chức tập luyện đồng diễn thể dục. 

 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

21  Bóng đá 

Bóng đá cơ bản là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong 

chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học 

Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn bóng đá Futsal cơ bản, phương pháp biên soạn 

và kiểm tra đánh giá kết quả học phần. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó góp phần giáo dục, 

rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

 

2 Học kỳ V 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

22  
Bóng 

chuyền 

Bóng chuyền là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo dục thể chất 

trong chương trình đào tạo hệ Đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn Bóng chuyền, phương pháp biên soạn và kiểm 

tra đánh giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bắt trọng tài ở các giải phong 

trào, bên cạnh đó môn học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo 

đức, ý chí, tác phong. 

2 Học kì I 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

23  Bóng ném 

Bóng ném là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương 

trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lí 

luận, phương pháp giảng dạy học phần bóng ném, phương pháp biên soạn và 

kiểm tra đánh giá kết quả học phần. 

2 Học kì V 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 
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Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, … 

luận kết thúc 

học phần. 

24  Bóng rổ 

Trang bị cho sinh viên các lớp chuyên ngành GDTC những kiến thức hiểu 

biết cơ bản về lịch sử phát triển môn bóng rổ trên thế giới và ở Việt Nam,những 

kỹ thuật cơ bản, các kỹ thuật nâng cao của môn Bóng rổ, chiến thuật, phương 

pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. 

 

2 Học kỳ 

III 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

25  Cầu lông 

Cầu lông là một trong những môn thể thao có vị trí quan trọng và được đưa 

vào chương trình đào tạo chính quy cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể 

chất tại các Cao Đẳng, Đại học. Tập luyện cầu lông có tác dụng hoàn thiện hệ vận 

động và phát triển các tố chất thể lực quan trọng của con người. Ngoài ra, tập 

luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... 

Học phần Cầu lông trang bị cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng thực hiện 

các kĩ thuật cơ bản trong cầu lông; biết phân tích, đánh giá kĩ thuật động tác; khả 

năng tư duy sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng những yêu cầu 

mới cao hơn. Hiểu được thực trạng, xu hướng phát triển môn Cầu lông trong nước 

và quốc tế.  

Cùng các môn học chuyên ngành khác, Cầu lông góp phần nâng cao thể lực, 

phát triển toàn diện cho sinh viên; đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo đội ngũ 

giáo cán bộ, giáo viên Thể dục “vừa hồng vừa chuyên” mang lại hiệu quả cao 

trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

2 Học kỳ 

VII 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

26  Đá cầu 

Đá cầu là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn đá cầu, phương pháp biên soạn và kiểm tra 

đánh giá kết quả học phần. 

2 Học kỳ 

III 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 



576 

 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

27  
Trò chơi 

vận động 

Trò chơi vận động đã trở thành môn học bắt buộc, trong trường thể dục 

thể thao, trong đó trò chơi vận động đã được khai thác một cách triệt để. Nó là 

phương tiện bổ trợ cho việc phát triển các tố chất (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, 

sự khéo léo và mềm dẻo) 

 Bổ trợ trực tiếp cho các môn thể thao, làm rút ngắn quá trình hình thành và phát 

triển kĩ năng, kĩ xảo cần thiết cho môn thể thao nhất định. 

 Trong một giờ học trò chơi trò chơi có thể thay thế các bài khởi động 

chuyên môn  ở một chừng mực nhất định, đưa người tập từ trạng thái yên tỉnh 

bước sang hoạt động một cách tích cực, tránh được các chấn thương đánh tiếc. 

2 Học kì II 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

28  Cờ vua 

Cờ vua là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo dục thể chất trong 

chương trình đào tạo hệ đại học của Trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy cờ vua, phương pháp biên soạn và kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

2 Học kỳ V 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 

29  Bơi lội 

Bơi lội là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lí 

luận, phương pháp giảng dạy học phần bơi lội, phương pháp biên soạn và kiểm 

tra đánh giá kết quả học phần. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, … 

 

3 Học kỳ 

VI 

15%: Chuyên 

cần; 

15%:  Bài 

kiểm tra trên 

lớp; 

70%: Thi tự 

luận kết thúc 

học phần. 
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30  
Võ 

Taekwondo 

Cũng như các môn thể thao khác, Taekwondo là môn thể thao thi đấu đối khángcá 

nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượngvà cường độ caoluôn 

biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao,phán đoán nhanh,vận 

dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

2 Học kỳ 

IV 

Chuyên cần: 

15% 

Kiểm gia giữa 

kỳ: 15% 

Thi tự luận 

kết thúc học 

phần: 70% 

31  Bóng bàn 

Bóng bàn là một môn thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, môn bóng bàn là một trong những môn cơ bản đối 

với chuyên ngành Giáo dục thể chất dành cho sinh viên. 

Học phần bóng bàn trang bị cho sinh viên những nguyên lý chung, lý luận 

về kỹ, chiến thuật bóng bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. 

Thực hiện thuần thục một số kỹ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác 

đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt. 

Biết tổ chức, quản lý, giảng dạy, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài, 

biết vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào công tác. 

2 Học kỳ 

IV 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm 

hoặc kiểm tra 

giữa kỳ: 10% 

Thực hành: 

10% 

Thi tự luận 

kết thúc học 

phần: 70% 

32  
Lí luận và 

PP GDTC 

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất là học phần thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại 

học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất là môn khoa học về các qui luật 

và cơ sở phương pháp chung nhất trong lĩnh vực thể thao.  

Học phần nhằm cung cấp và trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa 

học cơ bản về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, hình thành kĩ năng vận 

dụng lý luận và phương pháp vào thực tiễn hoạt động TDTT và hình thành niềm 

tin, tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên tương lai. Ngoài ra học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, … tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc triển khai dạy học và huấn luyện trong các môn thể thao. 

 

3 Học kỳ V 

Chuyên cần: 

15% 

Bài tập cá 

nhân: 15% 

Thi tự luận 

kết thúc học 

phần: 70% 
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33  

Thực tế 

chuyên 

ngành 

Thực tế chuyên ngành là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên có đủ năng lực sư phạm, biết tiếp 

thu những kiến ở các Trung tâm huấn luyện TDTT, các trường đào tạo chuyên 

ngành TDTT trong toàn bộ quá trình đi thực tế.  

Bên cạnh đó góp phần giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong, … tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học và huấn luyện trong các môn 

thể thao. 

1 
Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi tự luận 

kết thúc học 

phần: 70% 

34  

Bóng đá 

nâng cao 1 

Bóng đá Futsal nâng cao 1 là học phần thuộc khối kiến thức bổ trợ trong 

chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học 

Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn bóng đá Futsal, phương pháp biên soạn và 

kiểm tra đánh giá kết quả học phần. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó góp phần giáo dục, 

rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

5 

Học kỳ 

VI 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

35  

Bóng 

chuyền 

nâng cao 1 

Bóng chuyền là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo dục thể chất 

trong chương trình đào tạo hệ Đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy Bóng chuyền, phương pháp biên soạn và kiểm tra 

đánh giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bắt trọng tài ở các giải phong 

trào, bên cạnh đó môn học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo 

đức, ý chí, tác phong. 

 

5 

Học kỳ 

VI 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 
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36  

Điền kinh 

nâng cao 1 

Điền kinh nâng cao 1 là học phần tự chọn thuộc nhóm môn chuyên ngành 

giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn điền kinh, phương pháp biên soạn và kiểm tra 

đánh giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó môn học còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

5 

Học kì VI 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

37  

Thể dục 

nhào lộn 

nâng cao 1 

Thể dục nhào lộn là học phần môn học bắt buộc trong đào tạo chuyên 

ngành Giáo dục thể chất của chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học 

Tây Nguyên. Học phần môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa 

học cơ bản về phương pháp dạy học sư phạm, phương pháp biên soạn và kiểm 

tra đánh giá kết quả môn học qua đó mở rộng nhận thức và hiểu biết, phát triển 

năng lực để vận dụng trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông. Ngoài ra 

học phần môn học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý 

chí, tác phong … Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể 

thao khác. 

5 

Học kỳ 

VI 

 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

38  

Bơi lội 

nâng 

cao 1 

Bơi lội nâng cao 1 là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong 

chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học 

Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lí 

luận, phương pháp giảng dạy học phần bơi lội, phương pháp cứu nạn, phương 

pháp hồi sinh và kiểm tra đánh giá kết quả học phần. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, … 

5 

Học kỳ 

VI 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

39  

Bóng 

bàn 
Bóng bàn là một môn thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, môn bóng bàn là một trong những môn cơ bản đối 

với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. 

5 

Học kỳ 

VI 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 
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nâng 

cao 1 

Học phần bóng bàn trang bị cho sinh viên những nguyên lý chung, lý luận 

về kỹ, chiến thuật bóng bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. 

Thực hiện thuần thục một số kỹ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác 

đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt. 

Biết tổ chức, quản lý, giảng dạy, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài, 

biết vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào công tác. 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

40  

Bóng đá 

nâng cao 2 

Bóng đá Futsal nâng cao 2 là học phần thuộc khối kiến thức bổ trợ trong 

chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học 

Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn bóng đá Futsal, phương pháp biên soạn và 

kiểm tra đánh giá kết quả học phần. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó góp phần giáo dục, 

rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

4 

Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

41  

Bóng 

chuyền 

nâng cao 2 

Bóng chuyền là học phần thuộc nhóm môn chuyên ngành giáo dục thể chất 

trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn Bóng chuyền, phương pháp biên soạn và kiểm 

tra đánh giá kết quả môn học. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bắt trọng tài ở các giải phong 

trào, bên cạnh đó môn học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo 

đức, ý chí, tác phong. 

4 

Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

42  

Điền kinh 

nâng cao 2 

Điền kinh nâng cao 2 là học phần tự chọn thuộc nhóm môn chuyên ngành 

giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy môn điền kinh, phương pháp biên soạn và kiểm tra 

đánh giá kết quả môn học. 

4 

Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 
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Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó môn học còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

43  

Thể dục 

nhào lộn 

nâng cao 2 

Thể dục nhào lộn là học phần môn học bắt buộc trong đào tạo chuyên 

ngành Giáo dục thể chất của chương trình đào tạo hệ đại học của trường Đại học 

Tây Nguyên. Học phần môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa 

học cơ bản về phương pháp dạy học sư phạm, phương pháp biên soạn và kiểm 

tra đánh giá kết quả môn học qua đó mở rộng nhận thức và hiểu biết, phát triển 

năng lực để vận dụng trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông. Ngoài ra 

học phần môn học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý 

chí, tác phong … Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể 

thao khác. 

4 

Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

44  

Bơi lội 

nâng 

cao 2 

Bơi lội nâng cao 2 là học phần thuộc khối kiến thức bổ trợ trong chương 

trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học Tây 

Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lí 

luận, phương pháp giảng dạy học phần bơi lội, phương pháp cứu nạn, phương 

pháp hồi sinh và kiểm tra đánh giá kết quả học phần. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần còn góp 

phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, … 

4 

Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

45  

Bóng 

bàn 

nâng 

cao 2 

Bóng bàn là một môn thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, môn bóng bàn là một trong những môn cơ bản đối 

với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. 

Học phần bị cho sinh viên những nguyên lý chung, lý luận về kỹ, chiến 

thuật bóng bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện 

thuần thục một số kỹ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính 

xác, trình độ căn bản tốt. 

Biết tổ chức, quản lý, giảng dạy, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài, 

biết vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào công tác. 

4 

Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 
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46  

Thực hành 

giảng dạy 

môn  GDTC 

Thực hành giảng dạy môn giáo dục thể chất là học phần thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất trình độ đại học 

trường Đại học Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận thực tiễn trong giảng dạy môn thể dục, phương pháp biên soạn giáo án môn 

thể dục và cách dạy thực hành lên lớp giờ chính khóa.  

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông, bên cạnh đó học phần góp phần 

giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, …  

2 
Học kỳ 

VII 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

47  

Rèn 

luyện 

nghiệp 

vụ Sư 

phạm 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên là học phần thuộc khối kiến 

thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất họctrình độ 

đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về lý 

luận thực tiễn phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên. 

Thông qua học tập, nhận thức và hiểu biết, phát triển năng lực để vận dụng 

trong công tác giảng dạy ở các trường học, bên cạnh đó môn học còn góp phần 

giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong …  

2 
Học kỳ 

IV 

Chuyên cần: 

10% 

Bài tập nhóm: 

10% 

Thực hành: 

10% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

48  
Kiến tập sư 

phạm 

Tạo điều kiện để giáo sinh tiếp xúc với thực tiễn giáo dục ở trường nơi 

KTSP. Vận dụng những kiến thức đã học vào việc tìm hiểu học sinh, các hoạt 

động cơ bản của trường KTSP, công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp, sự kết 

hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục học sinh.  

Tạo điều kiện để giáo sinh làm quen với công tác giảng dạy ở trường KTSP 

theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học: Lấy người học làm trung tâm. 

 

2 Học kỳ V 

Chuyên cần: 

15% 

Thực hành: 

15% 

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

49  
Thực tập sư 

phạm 

Thực tập sư phạm là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 

giáo dục thể chất trình độ đại học của trường Đại học Tây Nguyên.  

Học phần trang bị cho sinh viên cách lên lớp giảng dạy môn học thể dục 

tại các trường học trong hệ thống quốc dân, phát triển năng lực hoạt động dạy 

học để vận dụng kiến thức đã học trong công tác giảng dạy ở các trường phổ 

5 
Học kỳ 

VIII 

Chuyên cần: 

15% 

Thực hành: 

15% 
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thông; trang bị cho sinh viên hoạt động giáo dục đó là công tác làm chủ nhiệm 

lớp học 

Bên cạnh đó góp phần giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong của người giáo viên khi đứng lớp, tinh thần giao lưu học hỏi, bồi dưỡng 

kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tôn trọng đồng nghiệp, gần gũi với 

học sinh …  

Thi thực hành 

kết thúc học 

phần: 70% 

           

6. Khoa Ngoại ngữ 

6.1. Ngành Sư phạm Tiếng Anh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Triết học Mác 

- Lênin 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về triết học và vai trò của 

triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; chủ nghĩa duy 

vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng, phát triển những nguyên lý của chủ 

nghĩa duy vật và phép biện chứng vào nghiên cứu đời sống xã hội. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học và 

có thể vận dụng sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

3 HK3 

Thi vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

2.  

Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị 

trường; những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa. Từ đó, người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và 

các quan hệ lợi ích trong nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng như những vấn đề kinh tế chính trị 

của Việt Nam hiện nay. 

2 HK4 

Thi vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

3.  
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội, chủ 

nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong việc thực 

hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trình bày một cách có hệ 

thống một số vấn đề mang tính quy luật trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã 

hội của nhân loại như: vấn đề xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây 

2 HK5 

Thi tự luận, 

vấn đáp hoặc 

trắc nghiệp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề liên minh giai cấp, vấn đề tôn giáo, 

vấn đề dân tộc, vấn đề gia đình… 

kết thúc học 

phần 70 % 

4.  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam; 

đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; văn hóa, đạo đức, con người. 

2 HK6 

Thi tự luận, 

vấn đáp hoặc 

trắc nghiệp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

5.  

Lịch sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức 

cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng 

lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2 HK7 

Thi tự luận, 

vấn đáp hoặc 

trắc nghiệp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

6.  
Tin học Đại 

cương 

Hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và 

quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để 

giải quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến 

thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công 

tác văn phòng như: soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và 

phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài 

trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh 

viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc 

sống 

2 HK 2 

Thi trắc 

nghiệm và 

thực hành, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

7.  

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Trang bị cho sinh viên cái nhìn tổng quan về khoa học và phương pháp 

nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề cho sinh viên học môn nghiên cứu ngôn 

ngữ học ứng dụng. Với hướng tiếp cận thực hành, nội dung của học phần 

bao gồm những khái niệm, mục đích và bản chất của nghiên cứu khoa học 

nói chung và một số phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa 

học xã hội và nhân văn với quy trình cụ thể gồm nhiều bước như chọn đề 

2 HK 7 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 
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tài nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu/mục tiêu nghiên cứu, tìm kiếm 

thông tin, xây dựng cơ sở lý luận, xác định phương pháp nghiên cứu, thu 

thập dữ liệu, phân tích và trình bày dữ liệu, và viết báo cáo. 

8.  Tiếng Pháp 1 

Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để 

sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có 

thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần Tiếng Pháp 1 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Pháp 

3 HK 2 

Thi trắc 

nghiệm và 

vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

9.  Tiếng Pháp 2 

Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để 

sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có 

thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần Tiếng Pháp 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Pháp.  

3 HK 3 

Thi trắc 

nghiệm và 

vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

10.  Tiếng Pháp 3 

Cung cấp kiến thức về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày: hoàn cảnh 

gia đình, quan hệ gia đình, sinh hoạt hàng ngày, nhà ở, thực phẩm, thể thao, 

phương tiện giao thông, việc làm, giáo dục …. Các chủ đề này được thể 

hiện thông qua các hình thức ngôn ngữ (temps passé récent, passé composé, 

imparfait, mode conditionnel, subjonctif, pronoms relatifs, pronoms 

démonstratifs, pronoms interrogatifs, pronoms en, y, pronoms possessifs, 

pronoms indéfinis, adjectifs interrogatifs, adjectifs qualificatifs, adjectifs 

indéfinis, adverbes, interrogation, négation, condition, hypothèse, cause, 

comparatif, superlatif …); từ vựng (liên quan đến các chủ đề nêu trên); các 

bài đối thoại thông thường 

3 HK 4 

Thi trắc 

nghiệm và 

vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

11.  Tiếng Pháp 4 

Giúp người học tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ 

pháp, từ vựng, và phát âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết, cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh của 

trường Đại học Tây Nguyên.  

3 HK 5 

Thi trắc 

nghiệm và 

vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 
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Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ trong những 

tình huống giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ năng ngôn 

ngữ ở cấp độ cao hơn 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

12.  Kỹ năng mềm 

Cung cấp kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác 

lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng 

tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, 

sinh viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ 

năng mềm này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở 

nên năng động hơn. Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện 

trong học phần, sinh viên còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho 

việc học tập các học phần khác trong chuyên ngành.  

2 HK 1 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

13.  Khởi nghiệp 

Cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh 

nghiệp mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học 

có thể xây dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, 

thực thi kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi 

trường kinh doanh. Ngoài ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về 

trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát triển nền kinh tế của đất 

nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng 

dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp 

2 HK5 

Thuyết trình 

đề án, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

14.  
Pháp luật 

Việt nam đại 

cương 

Trang bị cho sinh viên các ngành những kiến thức cơ bản về nhà nước 

và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên quan đến 

pháp luật trong học tập, công việc và đời sống.  

2 HK 1 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

15.  
Tiếng Việt 

thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và 

tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. 

Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung cấp 

cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và 

lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 
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Việt tương ứng với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp 

nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. 

16.  
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về khái niệm, cấu trúc, loại 

hình văn hóa, tiến trình, đặc trưng, giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi 

vật thể trong không gian văn hóa Việt Nam. Làm cơ sở giúp sinh viên nhận 

diện giá trị, vai trò di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời giáo dục ý thức bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát 

triển.  

 

2 HK 2 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

17.  
Xã hội học 

đại cương 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri 

thức xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã 

hội học; đặc trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học 

và một số mô hình lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ 

cấu xã hội; hành động xã hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất 

bình đẳng và phân tầng xã hội, sự điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; 

phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80 % 

18.  
Thể dục cơ 

bản và Điền 

kinh 

Trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và 

Điền kinh. 

 

1 HK 1 

Thi chạy 

100m, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

19.  
Bóng chuyền 

cơ bản 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về bóng 

chuyền. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục 

nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK 2 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

20.  Bơi lội cơ bản 
Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động 

tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch. 
1 HK 2 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 
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Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu 

biết về luật và tập luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng 

tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, 

rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

21.  
Cầu lông cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát 

triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, 

đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm 

vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

1 HK 2 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

22.  
Bóng bàn cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật 

bóng bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện 

thuần thục một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, 

chính xác, trình độ căn bản tốt 

1 HK 2 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

23.  
Thể dục nhịp 

điệu cơ bản 

Rèn luyện khả năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao 

và phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục 

đích chính của Học phần khiêu vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền 

tim mạch và nâng cao sức khỏe 

1 HK 3 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

24.  Taekwondo 

Rèn luyện thi đấu đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực 

hiện với khối lượng và cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra 

đòn liên tục, tập trung cao, phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan 

trong cơ thể. 

1 HK 3 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

25.  
Bóng đá cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên nắm được một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng 

đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về 
1 HK 3 

Thi thực 

hành, điểm 
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giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong 

nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

26.  
Bóng rổ cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về Học phần 

bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt 

hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng 

rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn 

có được một cơ thể dẻo dai 

1 HK 3 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

27.  Cờ vua 1 
Giúp rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát 

triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác.  
1 HK1 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

28.  Cờ vua 2 
Giúp rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát 

triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác 
1 HK 2 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

29.  Cờ vua 3 
Giúp rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát 

triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác 
1 HK 3 

Thi thực 

hành, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 

30.  
Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

Cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu 

môn học; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

3 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_duy
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của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

 

về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 

cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch 

sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; 

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ 

bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

kết thúc học 

phần 70% 

31.  
Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Cung cấp những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và 

an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch 

đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và 

đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống 

phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm 

của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các 

đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

32.  
Quân sự 

chung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, 

học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách 

xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục 

quốc phòng và an ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình 

quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; 

hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

 

33.  

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật 

bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu 

đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong 

chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).  

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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kết thúc học 

phần 70% 

34.  
Tiếng Anh 

tổng quát 1 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ 

năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe những đoạn hội thoại, các 

thông báo, các hướng dẫn về các chủ đề quen thuộc; mô tả kinh nghiệm, 

trao đổi thông tin về các chủ đề như âm nhạc, thể thao, sở thích cá nhân, 

tiền tệ; trình bày những bài thuyết trình đơn giản; đọc các văn bản chứa 

đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề như công việc, học tập, lương thực, 

thực phẩm, sự gặp gỡ; viết các chú thích, tin nhắn, bức thư, bài luận đơn 

giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng 

ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác 

nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, 

kỹ năng viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn 

2 HK 1 

Thi vấn đáp 

và tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

35.  
Tiếng Anh 

tổng quát 2 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ 

năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe những đoạn hội thoại, các 

thông báo, các hướng dẫn về các chủ đề quen thuộc; mô tả kinh nghiệm, 

trao đổi thông tin về các chủ đề như nhà hàng khách sạn, thói quen, năng 

lượng, nơi ở, cảm giác, trình bày những bài thuyết trình đơn giản; đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề như cuộc sống đô thị, 

thời tiết, công việc nhà, môi trường; viết các chú thích, tin nhắn, bức thư, 

bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các 

chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao 

tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ 

năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn 

2 HK 1 

Thi vấn đáp 

và tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

36.  
Tiếng Anh 

tổng quát 3 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ 

năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe các bài nói ngắn, các 

chương trình điểm tin trên đài phát thanh, các cuộc phỏng vấn, các bài 

phóng sự; mô tả  các trải nghiệm, trao đổi thông tin về các chủ đề như 

phương tiện thông tin đại chúng, phương thức liên lạc toàn cầu, ý tưởng 

kinh doanh, tham gia vào các buổi phỏng vấn và các cuộc thảo luận, trình 

bày những bài thuyết trình về các chủ đề như thiên tai, các kế hoạch, sự 

2 HK 1 

Thi vấn đáp 

và tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 
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thành công, các loại hình chấn thương; đọc các văn bản chứa đựng thông 

tin về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực như giấc mơ, hy 

vọng, du lịch, cách thương thảo, hồi ức; viết các ghi chú, tin nhắn, biểu 

mẫu, thư tín, bài luận, bài báo cáo mang tính sáng tạo… bằng tiếng Anh; 

giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu 

được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ 

năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh ở cấp độ cao 

hơn 

37.  
Tiếng Anh 

tổng quát 4 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ 

năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe các bài nói ngắn, các 

chương trình điểm tin trên đài phát thanh, các cuộc phỏng vấn, các bài 

phóng sự; mô tả  các trải nghiệm, trao đổi thông tin về các chủ đề cách 

quản lý tiền bạc, tính cách con người, công việc, các sản phẩm kinh doanh, 

tham gia vào các buổi phỏng vấn và các cuộc thảo luận, trình bày những 

bài thuyết trình về các chủ đề như du lịch khám phá, sự kiện; đọc các văn 

bản chứa đựng thông tin về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh 

vực như các vấn đề thường gặp trong nhà; viết các ghi chú, tin nhắn, biểu 

mẫu, thư tín, bài luận, bài báo cáo mang tính sáng tạo… bằng tiếng Anh; 

giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu 

được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ 

năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh 

2 HK 1 

Thi vấn đáp 

và tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

38.  
Nghe tiếng 

Anh 1 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe cơ bản (như: nghe lấy thông tin 

chi tiết và nghe lấy thông tin chính) từ việc nghe các cuộc đàm thoại, tin 

nhắn, bản tin radio, thông báo... bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các 

chức năng ngôn ngữ cần thiết để nghe hiểu các phong cách giao tiếp khác 

nhau để có thể phát triển các kỹ năng nghe tiếng Anh ở cấp độ cao hơn 

(như: nghe và nhận biết thái độ của người nói và  nghe hiểu hàm ý từ ngữ 

cảnh). 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

39.  
Nói Tiếng 

Anh 1 

Giúp sinh viên trang bị nhóm từ vựng cơ bản về các chủ đề quen thuộc 

(hoạt động trong thời gian rảnh, sở thích/ghét, cảm xúc, công việc, du lịch, 

âm nhạc, tính cách, nhà cửa), kiến thức ngữ pháp cơ bản, kỹ thuật để cải 

2 HK 2 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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thiện phát âm Tiếng Anh, các chiến thuật học và phát triển kỹ năng nói một 

cách hiệu quả nhất đối với học phần Nói Tiếng Anh 1 như phát triển ý phụ 

từ ý chính, cách xây dựng sơ đồ tư duy. 

kết thúc học 

phần 70% 

40.  
Đọc Tiếng 

Anh 1 

Cung cấp những bài đọc hiểu liên quan đến Đời sống Sinh viên của các 

nước và nền văn hóa trên thế giới, Trải nghiệm thiên nhiên, Thói quen ăn 

uống, Cộng đồng, Gia đình, Văn hóa và Giao văn hóa, Sức khỏe, Giải trí 

và các phương tiện truyền thông, Đời sống xã hội, Thể thao. Trong quá 

trình học, sinh viên cần vận dụng các kĩ năng đọc và chiến lược đọc hiểu 

(skimming, scanning, guessing meaning from contexts...), kỹ năng đánh 

giá và phê phán, kỹ năng tìm hiểu từ vựng và phát triển ngôn ngữ 

2 HK 2 

Thi trắc 

nghiệm, tự 

luận, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

41.  
Viết Tiếng 

Anh 1 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết để đạt năng lực ngôn ngữ ở trình 

độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. (như: viết các 

loại câu khác nhau, bằng Tiếng Anh về một số chủ đề quen thuộc, tìm hiểu 

các lỗi thường gặp trong câu để tránh mắc những lỗi này khi viết câu). 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

42.  
Nghe Tiếng 

Anh 2 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe hiểu và nghe lấy ý chính từ các 

bài nói về những chủ đề quen thuộc (ăn uống, mua sắm, sở thích cá nhân) 

cho tới những chủ đề phức tạp hơn (du lịch, hẹn hò, nghe tin tức, giải trí). 

Bên cạnh đó, học phần cũng giúp người học luyện tập kĩ năng theo dõi các 

bài nói dài có lập luận phức tạp về những chủ đề đơn giản.  

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

43.  
Nói Tiếng 

Anh 2 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh thuộc 

các chủ đề cụ thể và trừu tượng bao gồm: các sự kiện trong tương lai (future 

events), máy tính và công nghệ (computers and technology), các tình huống 

tưởng tượng (imaginary situations), thời tiết và các vấn đề môi trường 

(weather and environmental issues), y tế và các vấn đề về y tế, sức khỏe 

(health and medical problems), các phương thức liên lạc (contacting 

people), công việc và sự nghiệp (jobs and career), hy vọng và ước mơ 

(dreams and hopes) 

2 HK 3 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

44.  
Đọc Tiếng 

Anh 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các 

kỹ năng đọc hiểu ở mức độ trên trung cấp. Ở học phần này, sinh viên sẽ 

tiếp cận những bài đọc dài hơn và mức độ từ vựng khó hơn,với các chủ đề 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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liên quan đến các lĩnh vực khác nhau trong đời sống văn hóa, khoa học và 

xã hội như: Giáo dục, Cuộc sống đô thị, Kinh doanh và tiền tệ, Phong cách 

sống của một số quốc gia trên TG, Sự kết nối toàn cầu. Sinh viên sẽ luyện 

tập để củng cố và phát triển khả năng đọc hiểu bằng tiếng Anh thông qua 

các tiểu kỹ năng như: Đọc lướt để tìm ý chính và xác định cấu trúc của bài 

(Skimming for main idea and recognizing reading structures), Đọc để tìm 

ý chi tiết của bài (Scanning for details of a paragraph or a passage), Đoán 

nghĩa của từ mới dựa trên ngữ cảnh của bài đọc (Guessing word meanings 

from contexts), Tóm tắt nội dung của bài đọc (Summary), Thảo luận và 

trình bày quan điểm (Discussions and presentations), Đánh giá 

(Assessment). Đồng thời, các sinh viên còn được phát triển những kỹ năng 

đọc hiểu mới như: Phân biệt ý chủ quan và khách quan, nhận biết được 

hàm ý của tác giả (suy luận) 

kết thúc học 

phần 70% 

45.  
Viết tiếng 

Anh 2 

Giúp sinh viên có thể viết được các loại câu từ câu đơn đến câu phức vã 

đã nắm vững các quy tắc về chấm câu cũng như nhận dạng được các lỗi 

câu sai thông thường trong viết tiếng Anh. 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

46.  
Nghe tiếng 

Anh 3 

Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe ở cấp độ cao (như: nghe và 

nhận biết thái độ của người nói, nghe hiểu hàm ý từ ngữ cảnh và nghe để 

ghi chép) từ việc nghe các cuộc đàm thoại, các bài diễn thuyết, các bản tin 

trên truyền hình, các thông báo... bằng tiếng Anh; giúp sinh viên hình thành 

các phản xạ ngôn ngữ thích hợp trong từng ngữ cảnh.  

2 HK 4 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

47.  
Nói tiếng 

Anh 3 

Giúp phát triển kỹ năng Nói độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu 

trúc mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ trôi chảy, 

chính xác, có thể trình bày về ý nghĩa của một sự kiện hay trải nghiệm của 

cá nhân, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình một cách rõ ràng bằng 

lập luận chặt chẽ và phù hợp.  

 

2 HK 4 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

48.  
Đọc tiếng 

Anh 3 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các 

kỹ năng đọc hiểu ở mức độ trung cấp. Sinh viên đọc hiểu nội dung các bài 
2 HK 4 

Thi trắc 

nghiệm, tự 
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viết về đất nước, con người, phong tục tập quán của một số nước trên thế 

giới; về tính cạnh tranh và cách thức làm việc nhóm hiệu quả; về những 

thay đổi trong đời sống gia đình và trách nhiệm chăm sóc con cái của bố 

mẹ trong các gia đình; về chế độ ăn uống và sức khỏe con người; về du 

lịch; về các loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường được 

hưởng lợi từ những thành tựu của khoa học công nghệ. 

luận, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

49.  
Viết tiếng 

Anh 3 

nhằm phát triển kỹ năng Viết bài luận tiếng Anh rõ ràng, tương đối chặt 

chẽ, chi tiết với nhiều chủ đề tương đối phức tạp, thể hiện khả năng tổ chức 

văn bản, sử dụng từ ngữ và các công cụ liên kết, có thể giải thích quan điểm 

của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các 

phương án lựa chọn khác nhau. 

2 HK 4 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

50.  Luyện âm 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh, giúp tạo nền 

móng cho sinh viên chuyên ngữ phát triển tốt hai kỹ năng nghe và nói. 

Người học có khả năng phát âm tự nhiên, sử dụng ngữ điệu và thẩm thấu 

được giọng nói của người bản xứ khi nghe. Đồng thời, học phần này cũng 

giúp sinh viên viết chính tả tiếng Anh chính xác hơn do nắm được sự liên 

kết giữa âm và chữ viết. 

2 HK 1 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

51.  
Ngữ pháp 

ứng dụng 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về từ loại (parts of 

speech): danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ, từ hạn 

định; về cụm từ (phrases); về mệnh đề (clauses); về các loại câu (sentences) 

trong Tiếng Anh. Những kiến thức này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng 

phân tích và khả năng ứng dụng ngữ pháp tiếng Anh trong việc học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ Anh. 

2 HK 6 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

52.  
Nghe tiếng 

Anh nâng cao 

giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe ở cấp độ cao như: nghe và 

nhận biết ngụ ý của người nói và nghe hiểu hàm ý từ ngữ cảnh từ việc nghe 

các cuộc đàm thoại, các bài diễn thuyết, các bản tin trên truyền hình, các 

thông báo... bằng tiếng Anh; giúp sinh viên hình thành các phản xạ ngôn 

ngữ thích hợp trong từng ngữ cảnh. 

2 HK 5 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

53.  
Nói tiếng 

Anh nâng cao 

Phát triển kỹ năng nói thông qua trình bày một bài thuyết trình một cách 

rõ ràng, được tổ chức một cách khoa học về một chủ đề phức tạp, mở rộng 

và củng cố ý kiến của bản thân bằng những lập luận và các ví dụ minh họa 

2 HK 5 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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liên quan, đồng thời có thể diễn đạt ý một cách trôi chảy và tức thời, gần 

như không gặp khó khăn, có thể sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, đủ khả 

năng xử lý khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo và kiểm soát cảm xúc tốt khi 

nói, thể hiện một cách tự nhiên hầu như không cần phải nỗ lực 

kết thúc học 

phần 70% 

54.  
Đọc tiếng 

Anh nâng cao 

Củng cố và phát triển khả năng đọc hiểu bằng tiếng Anh thông qua các 

tiểu kỹ năng như: Đọc lướt để tìm ý chính và xác định cấu trúc của bài 

(Skimming for main idea and recognizing reading structure), Đọc để tìm ý 

chi tiết của bài (Scanning for details of a paragraph or a passage), Đoán 

nghĩa của từ mới dựa trên ngữ cảnh của bài đọc (Guessing word meanings 

from context), Tóm tắt nội dung của bài đọc (Summary), Thảo luận và trình 

bày quan điểm (Discussions and presentations), Đánh giá (Assessment). 

Đồng thời, sinh viên còn được phát triển những kỹ năng đọc hiểu mới như: 

Phân biệt ý chủ quan và khách quan, suy luận dựa trên cặp từ tương đồng. 

 

2 HK 5 

Thi trắc 

nghiệm, tự 

luận, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

55.  
Viết tiếng 

Anh nâng cao 

Giúp cho người học phát triển kỹ năng viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về 

các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt 

từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết. Ngoài ra Viết Tiếng Anh Nâng cao 

còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về các chủ đề điển hình trong đời sống xã hội của 

một số quốc gia nói tiếng Anh. 

2 HK 5 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

56.  
Ngôn ngữ 

học đối chiếu  

Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về Ngôn ngữ học đối 

chiếu như một phân ngành trong ngôn ngữ học ứng dụng cũng như lượng 

từ vựng học thuật thuộc về chủ đề ngôn ngữ. 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

57.  
Ngữ âm – Âm 

vị học  

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm, 

âm vị của tiếng Anh và là nền tảng để sinh viên phát triển năng lực ngôn 

ngữ. 

2 HK 5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 
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58.  
Ngữ nghĩa 

học  

Cung cấp cho người học những hiểu biết chuyên sâu về ngữ nghĩa học 

bao gồm các kiến thức về nghĩa của từ, cụm từ, câu và phát ngôn;  và các 

phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học, giúp sinh viên có một kiến thức 

sâu rộng hơn trong việc giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ 

2 HK 7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

59.  Cú pháp học 

Cung cấp kiến thức về câu đơn trong đó đề cập đến những thành tố cấu 

tạo nên câu, kỹ thuật phân tích cấu trúc câu, các loại cụm từ có trong tiếng 

Anh cũng như các mẫu câu đơn cơ bản; câu ghép xoay quanh từ nối, ngữ 

đồng vị và câu tĩnh lược; câu phức; để kết hợp nhiều câu lại thành một. 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

60.  
Đất nước học 

Anh-Mỹ 

Cung cấp và trang bị cho sinh viên những kiến thức về đất nước, con 

người Anh - Mỹ như tổng quan về đất nước, con người, các giai đoạn lịch 

sử, các giá trị nhân văn, phong tục tập quán, cấu trúc xã hội, tôn giáo, hệ 

thống chính trị, kinh tế của hai nước Anh – Mỹ, làm nền tảng để tìm hiểu 

và vận dụng trong việc tiếp thu ngôn ngữ, trong hoạt động liên văn hoá. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

61.  
Giao tiếp liên 

văn hóa 

Cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong 

giao tiếp liên văn hóa; giao tiếp liên văn hóa bao gồm các chủ điểm như 

xưng hô, khen ngợi và thể hiện sự đánh giá cao người giao tiếp; tương tác 

bằng tiếng Anh bao gồm các chủ điểm như thể hiện sự hiểu biết, dẫn dắt 

cuộc nói chuyện và tương tác trong nhóm; thực hiện các cuộc tiếp xúc liên 

văn hóa bao gồm các chủ điểm như chọn lọc chủ đề đàm thoại, cách bắt 

đầu cuộc đối thoại và các kỹ thuật để giữ cuộc nói chuyện tiếp tục. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

62.  
Văn học các 

nước nói 

tiếng Anh 

Cung cấp cho người học kiến thức toàn diện, chuyên sâu về văn hoá – 

xã hội, nghệ thuật, văn học, lịch sử và văn hóa các nước sử dụng Tiếng 

Anh thông qua các tác phẩm văn học thuộc nhiều thể loại khác nhau 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

63.  Biên dịch 

Trang bị cho người học một số định nghĩa về biên dịch, các phương pháp 

biên dịch cơ bản, kiến thức về các bước tiến hành dịch viết, một số kỹ thuật 

dịch cơ bản như phân tích cấu trúc và ngữ nghĩa, xác định các thành phần 

câu, sự kết hợp từ, dịch câu ghép chính phụ, ... và thực hành dịch các diễn 

2 HK5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 
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ngôn ngắn, đa dạng về cấu trúc và chủ đề, phong phú về nội dung. Ngoài 

việc trang bị kiến thức, quá trình “học thông qua thực hành” còn tạo cơ hội 

cho học viên phát triển tính chủ động trong học tập; năng lực ngôn ngữ, 

các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và các kỹ năng khác như hợp tác, ứng 

dụng, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin, v.v 

thúc học phần 

70 % 

64.  Phiên dịch 

Cung cấp kiến thức về các cấp độ và loại hình phiên dịch phổ biến và 

các kỹ thuật cần thiết để thực hiện tốt các loại hình phiên dịch khác nhau. 

Học phần cũng giúp người học luyện tập, trau dồi kỹ thuật dịch đuổi không 

ghi chép (consecutive interpreting without notes) và dịch song song (dịch 

thầm- whispered interpreting as a form simultaneous interpreting) thông 

qua việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại các bài phát biểu, 

thuyết trình có độ dài không quá 5 phút. 

2 HK5 

Vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

65.  Hình thái học  

Trang bị khái niệm về hình vị, các tính chất của hình vị, sự phân biệt 

hình vị với âm vị, âm tiết và từ trong tiếng Anh, phân loại các hình vị (free 

morphemes and bound morphemes) quá trình phái sinh (derivation) và 

thêm biến tố (inflection) của hình vị tiếng Anh và sự khác biệt giữa 2 quá 

trình này, các biến thể của hình vị, cách xác định các thành phần cấu tạo từ 

trực tiếp của tiếng Anh, khái niệm về từ, các tính chất của từ, phân loại từ 

và các cách cấu tạo từ của tiếng Anh như: coinage, borrowing, 

compounding, blending, clipping, acronomy, conversion, affixation và 

back-formation 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

66.  
Phân tích 

diễn ngôn 

Trang bị kiến thức về diễn ngôn và sự khác nhau khi diễn đạt ảnh hưởng 

bởi yếu tố giới tính, văn hóa, tôn giáo và các kỹ thuật phân tích, kiến tạo 

diễn ngôn ở hình thức diễn ngôn nói và diễn ngôn viết. Ngoài ra, học phần 

cũng tạo điều kiện cho sinh viên được phát triển kỹ năng xây dựng diễn 

ngôn ở nhiều thể loại khác nhau một cách hiệu quả để ứng dụng trong việc 

học và công việc chuyên môn liên quan đến ngôn ngữ Anh trong tương lai 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

67.  
Ngữ dụng 

học 

Trang bị kiến thức và hiểu biết về ngành ngữ dụng học, mối quan hệ 

giữa ngữ dụng học và các ngành khác thuộc ngôn ngữ học, các vấn đề chính 

thường đề cập cũng như tầm quan trọng của việc ứng dụng ngôn ngữ phù 

 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 
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hợp với mục đích giao tiếp trong các ngữ cảnh giao tiếp tiếng Anh khác 

nhau 

thúc học phần 

70 % 

68.  
Ngôn ngữ 

học xã hội 

Trang bị kiến thức về đặc điểm, mục đích, vai trò của Ngôn ngữ học xã 

hội như là một môn khoa học ngôn ngữ. Bên cạnh đó, cung cấp những kiến 

thức chuyên ngành về: biến thể ngôn ngữ; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 

giới tính, giữa ngôn ngữ và tuổi tác và ngôn ngữ và truyền thông; đặc trưng 

ngôn ngữ theo giới tính và tuổi tác 

2 HK6 

Tiểu luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

69.  
Tâm lí học 

giáo dục 

Cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học, cơ bản, hiện đại về tâm 

lí học. 

Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử về tâm lí con người, các qui luật tâm lí của con người. Trên cơ sở đó 

giúp sinh viên hiểu được chính mình, hiểu được tâm lí của người khác để 

sống, học tập đạt hiệu quả tốt nhất và ra trường thích ứng với nghề nghiệp 

nhanh nhất. 

Hình thành những kỹ năng học, nghiên cứu tâm lí học và có cơ sở để 

tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của tâm lí học cũng như các khoa 

học khác. 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học, cơ bản, hiện đại về 

tâm lí học lứa tuổi học sinh các cấp học và tâm lý học sư phạm.  

Tạo cơ sở để sinh viên tiếp thu các vấn đề cơ bản liên quan đến việc dạy 

học và giáo dục học sinh, nhân cách người giáo viên trong tương lai, cũng 

như góp phần rèn luyện tay nghề, hình thành xu hướng nghề nghiệp. 

Trang bị những kiến thức cơ bản về giao tiếp, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc nghiên cứu kỹ năng giao tiếp sư phạm, từ đó có ý thức học 

tập nghiêm túc, tích cực vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống 

thực tiễn. 

 

2 HK 1 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

15%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 85% 

70.  
Giáo dục học 

phổ thông 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục học, những 

vấn đề cơ bản của giáo dục học, lí luận dạy học, lí luận giáo dục. Giáo dục 

học phổ thông còn là sự khái quát những lí luận về công tác dạy học, giáo 

2 HK 4 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 
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dục học sinh trung học phổ thông, thực tiễn và quá trình tổ chức các hoạt 

động, dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông. 

Giáo dục học phổ thông còn trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng 

để có thể tiếp tục học các học phần thực hành kĩ năng nghề ở trường trung 

học phổ thông. Vì vậy, giáo dục học phổ thông được xem là học phần là cơ 

sở của một số học phần, trong đó có các học phần giáo học pháp bộ môn. 

kết thúc học 

phần 80% 

71.  

Quản lý hành 

chính nhà 

nước và quản 

lý giáo dục 

đào tạo 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính 

nhà nước và quản lý hành chính nhà nước về giáo dục – đào tạo, giúp người 

học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước 

trong nhà trường và trong hoạt động giáo dục ; kiến thức cơ bản về nhà 

nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước về giáo dục, 

từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình 

trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất 

lượng và công bằng giáo dục ; chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng 

nhận thức và và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách 

người giáo viên; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý học 

sinh, quản lý trường học... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua 

các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.  môn học có sự 

lồng ghép của giảng viên.  

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

72.  
Công nghệ 

trong dạy học 

ngoại ngữ 

Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản, cũng như vai trò và 

mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, định hướng 

cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tiếp cận công nghệ thông tin dưới 

góc độ dạy và học ngoại ngữ. Học phần tập trung cung cấp kiến thức và kỹ 

năng ứng dụng một số phần mềm cơ bản và ứng dụng mạng Internet phục 

vụ dạy học ngoại ngữ, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể áp dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông một cách hiệu quả nhất với vai trò là 

một giáo viên dạy ngoại ngữ. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

73.  
Lý luận giảng 

dạy tiếng Anh 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp luận giảng dạy tiếng 

nói chung và dạy tiếng Anh nói riêng.  

 

2 HK5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 
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thúc học phần 

70 % 

74.  
Giảng dạy 

lồng ghép 4 

kỹ năng 

Cung cấp cho người học những kiến thức về phương pháp giảng dạy 

Tiếng Anh, về bản chất của quá trình dạy và học ngoại ngữ , cách dạy lồng 

ghép các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ,  các cơ sở lý luận và phương pháp 

giảng dạy. Qua đó Giảng Dạy Lồng Ghép 4 Kỹ Năng giúp tăng cường năng 

lực nghiệp vụ sư phạm. Ngoài ra, Giảng Dạy Lồng Ghép 4 Kỹ Năng còn 

phát triển năng lực nghiên cứu, bước đầu biết đánh giá một số lý thuyết 

giảng dạy, áp dụng phương pháp phù hợp với thực tế  giảng dạy tại các cơ 

sở dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc 

biệt tại các trường phổ thông trung học. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

75.  

Quản lý lớp 

học và tổ 

chức các hoạt 

động dạy học 

ngoại ngữ 

 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng quản lý lớp học và tổ chức các hoạt 

động dạy học từ việc phân tích các nguyên tắc cơ bản trong quản lý lớp 

học; giới thiệu, hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết để đưa vào thực tiễn của 

việc quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động dạy học ngoại ngữ;tích lũy 

được các phương pháp quản lý lớp học để dần dần cải thiện việc đứng lớp 

của sinh viên. 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

76.  
Thiết kế giáo 

án dạy học 

ngoại ngữ 

Cung cấp cho sinh viên ngành sư phạm kiến thức về phương pháp soạn 

giáo án nói chung cũng như phương pháp soạn giáo án dạy các kỹ năng 

ngôn ngữ nói riêng để phục vụ việc soạn giáo án môn Tiếng Anh cấp trung 

học phổ thông. Cụ thể, học phần này giúp sinh viên nắm vững các khái 

niệm, lợi ích của việc soạn giáo án, các yếu tố cần phải xem xét khi soạn 1 

giáo án cũng như các thành phần cần có của 1 giáo án; phương pháp và kỹ 

thuật soạn giáo án cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như kỹ năng 

soạn giáo án cho phần dạy phát âm và ngữ pháp. 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

77.  

Kiểm tra 

đánh giá 

trong dạy học 

ngoại ngữ 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết kiểm tra, đánh giá 

trong việc học ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng lập kế hoạch kiểm tra, 

và đánh giá quá trình dạy học, thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá. Học phần 

cung cấp cho người học các kỹ năng về kiểm tra, đánh giá các kỹ năng 

ngoại ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng – Ngữ pháp. Ngoài ra, Kiểm 

tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ còn phát triển năng lực nghiên cứu, 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 
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bước đầu biết đánh giá việc kiểm tra đánh giá dạy học ngoại ngữ tại các cơ 

sở dạy tiếng Anh, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học. 

78.  

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm thường 

xuyên 

Rèn luyện các kỹ năng đứng lớp và các kỹ thuật hỗ trợ phương pháp 

giảng dạy; thao giảng cho 1 tiết nghe, nói, đọc hiểu, viết và ngữ pháp 
1 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

79.  
Thực hành kĩ 

năng sư phạm  

 

Gồm các hoạt động thực hành kĩ năng dạy học bằng phương pháp dạy 

học vi mô, kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, kĩ năng thiết 

kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học nhằm bồi dưỡng và nâng 

cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hình thành năng lực dạy 

học, năng lực giáo dục và năng lực định hướng phát triển nghề nghiệp cho 

sinh viên sư phạm. 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

80.  
Kiến tập sư 

phạm 

Sinh viên thực hành tại trường phổ thông. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu 

về trường, lớp nơi được phân công về kiến tập bao gồm các nội dung sau: 

công tác chủ nhiệm, dự giờ giảng của các giáo viên phổ thông, tập dượt 

nghiên cứu khoa học giáo dục. Ngoài ra, thông qua học phần Kiến tập sư 

phạm sinh viên  nhận thức được vai trò của hoạt động học tập nâng cao 

trình độ thường xuyên và suốt đời, đồng thời tiếp cận được các hoạt động 

rèn luyện nghiệp vụ trong giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông. 

2 HK5 
Đánh giá tại 

nơi kiến tập 

81.  
Thực tập sư 

phạm 

Thực hành kiến thức về các môn chuyên ngành, kiến thức về khoa học 

giáo dục đã được học. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu về trường, lớp nơi được 

phân công về thực tập bao gồm các nội dung sau: công tác chủ nhiệm,  dự 

giờ giảng của các giáo viên phổ thông, tập giảng và thực hiện giảng một số 

tiết có đánh giá, tập dượt nghiên cứu khoa học giáo dục. Sinh viên thực tập 

tại trường phổ thông 7 tuần và được xem là thành viên của trường, chịu sự 

quản lý, phân công của trường nơi thực tập. Ngoài ra, thông qua học phần 

Thực tập sư phạm sinh viên  nhận thức được vai trò của hoạt động học tập 

nâng cao trình độ thường xuyên và suốt đời, đồng thời tiếp cận được các 

hoạt động rèn luyện nghiệp vụ trong giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ 

thông. 

5 HK8 
Đánh giá tại 

nơi thực tập 
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82.  

Giảng dạy 

tiếng Anh 

như một ngôn 

ngữ quốc tế 

Cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quát về các vấn để trong giảng 

dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế (EIL) trong bối cảnh Việt nam, 

khu vực và quốc tế. Nội dung học phần bao gồm một số chủ đề như đặc 

điểm của một ngôn ngữ quốc tế; hiện tượng toàn cầu hóa tiếng Anh, các 

biến thể của tiếng Anh (varieties). Học viên sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của 

những hiện tượng trên đối với vị trí, vai trò của giáo viên, quá trình xây 

dựng chương trình, phát triển tư liệu giảng dạy, lựa chọn phương pháp 

giảng dạy và kiểm tra đánh giá, cũng như các chính sách về việc dạy và 

học tiếng Anh ở Việt Nam. Tạo cơ hội cho học viên phát triển tính chủ 

động trong học tập; năng lực ngôn ngữ và các kỹ năng khác như hợp tác, 

ứng dụng, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin, v.v.   

2 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

83.  
Lý luận giảng 

dạy tiếng Anh 

cho trẻ em 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em từ việc 

phân tích các tính cách, thái độ của trẻ em khi học một ngoại ngữ; giới 

thiệu, hướng dẫn cách quản lý và giúp đỡ trẻ em khi học một ngoại ngữ, 

cách tạo ra những hoạt động học ngoại ngữ phù hợp với trẻ em và cách 

đánh giá việc học ngoại ngữ của trẻ em. 

Giúp sinh viên biết liên hệ so sánh, đối chiếu phương pháp giảng dạy Tiếng 

Anh cho trẻ em với phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho người trưởng 

thành.  

2 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

84.  
Phát triển tài 

liệu 

trang bị cho người học kiến thức về tầm quan trọng và sự đa dạng về 

hình thức của tài liệu, giáo trình môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo 

nói chung, về các phương pháp và tiêu chí trong lựa chọn và phát triển giáo 

trình giảng dạy và tài liệu bổ trợ cho việc dạy học môn tiếng Anh đối với 

các đối tượng người học khác nhau, đồng thời giúp người học nắm được 

các nguyên tắc và phương thức để đánh giá các tài liệu sẵn có trên bình 

diện lý thuyết và tính sư phạm và có khả năng sử dụng, kết hợp, cải tiến 

sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu chương trình, đối 

tượng người học, hoàn cảnh giảng dạy. Học phần bao gồm những khái 

niệm tổng quan về chọn lựa giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu bổ trợ, 

mục tiêu và kỹ thuật điều chỉnh, cải tiến giáo trình, tài liệu giảng dạy sẵn 

có, mục tiêu và kỹ thuật thiết kế và xây dựng giáo trình điện tử trong học 

2 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 
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ngoại ngữ; các nguyên tắc trong lựa chọn tài liệu giảng dạy; các phương 

pháp và nguyên tắc trong cải tiến và thiết kế tài liệu, giáo trình; các nguyên 

tắc và phương pháp trong lựa chọn và/ hoặc điều chỉnh tài liệu giảng dạy 

có sẵn để đáp ứng việc thực hiện chương trình đào tạo. 

85.  
Phát triển 

nghiệp vụ 

cung cấp cho người học những kiến thức về các hoạt động phát triển, 

nâng cao năng lực thực hành giảng dạy đối với ngành sư phạm dành cho 

sinh viên ngành tiếng Sư phạm tiếng Anh. Các hoạt động bao gồm: hội 

thảo, tự đánh giá, viết nhật ký, lập nhóm hỗ trợ giáo viên, dự giờ, hồ sơ 

giảng dạy, nghiên cứu tình huống, và nghiên cứu hoạt động. Ngoài ra, học 

phần Phát triển nghiệp vụ còn phát triển năng lực nghiên cứu, nhận thức 

được vai trò của hoạt động học tập nâng cao trình độ thường xuyên và suốt 

đời, đồng thời tiếp cận được các hoạt động phát triển nghiệp vụ trong giảng 

dạy ngoại ngữ 

 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

86.  
Khóa luận tốt 

nghiệp 
 7 HK8 Khóa luận 

87.  
Chuyên đề tốt 

nghiệp 
 4 HK8 Chuyên đề 

 

6.2. Chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1.  

Triết học 

Mác - Lênin 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về triết học và vai trò của triết 

học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư 

cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; chủ nghĩa duy vật lịch sử 

với tư cách là sự vận dụng, phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và 

phép biện chứng vào nghiên cứu đời sống xã hội. Từ đó, người học hiểu được cơ 

sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học và có thể vận dụng sáng tạo trong 

hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

3 HK4 

Thi vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 
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2.  

Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay. 

 

 

2 HK5 

Thi vấn đáp 

hoặc trắc 

nghiệp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

3.  

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 

xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong việc thực hiện cuộc 

cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trình bày một cách có hệ thống một số vấn 

đề mang tính quy luật trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại như: 

vấn đề xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề liên minh giai cấp, vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc, vấn đề gia 

đình… 

2 HK6 

Thi tự luận, 

vấn đáp hoặc 

trắc nghiệp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

4.  

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình 

hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế; văn hóa, đạo đức, con người. 

2 HK7 

Thi tự luận, 

vấn đáp hoặc 

trắc nghiệp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

5.  

Lịch sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, 

hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2 HK8 

Thi tự luận, 

vấn đáp hoặc 

trắc nghiệp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

6.  
Khởi nghiệp 

Cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị những 

điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. 
2 HK5 

Thuyết trình 

đề án, điểm bộ 
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Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng 

được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều 

chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra học 

phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối với 

sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp phục 

vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

7.  

Tin học Đại 

cương 

Hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản lí 

thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết các 

yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ 

năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn 

thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với 

Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. 

Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 

hiệu quả vào học tập và cuộc sống 

2 HK 2 

Thi trắc 

nghiệm và 

thực hành, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

8.  

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Trang bị cho sinh viên cái nhìn tổng quan về khoa học và phương pháp nghiên 

cứu khoa học, tạo tiền đề cho sinh viên học môn nghiên cứu ngôn ngữ học ứng 

dụng. Với hướng tiếp cận thực hành, nội dung của học phần bao gồm những khái 

niệm, mục đích và bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và một số phương 

pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với quy 

trình cụ thể gồm nhiều bước như chọn đề tài nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên 

cứu/mục tiêu nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, xây dựng cơ sở lý luận, xác định 

phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích và trình bày dữ liệu, và viết 

báo cáo. 

2 HK 4 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

9.  

Tiếng Pháp 1 

Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh 

viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát 

triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần Tiếng Pháp 1 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất 

nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Pháp 

3 HK 2 

Thi trắc 

nghiệm và vấn 

đáp, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 
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10.  

Tiếng Pháp 2 

Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh 

viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát 

triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần Tiếng Pháp 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất 

nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Pháp.  

3 HK 3 

Thi trắc 

nghiệm và vấn 

đáp, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

11.  

Tiếng Pháp 3 

Cung cấp kiến thức về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày: hoàn cảnh gia 

đình, quan hệ gia đình, sinh hoạt hàng ngày, nhà ở, thực phẩm, thể thao, phương 

tiện giao thông, việc làm, giáo dục …. Các chủ đề này được thể hiện thông qua 

các hình thức ngôn ngữ (temps passé récent, passé composé, imparfait, mode 

conditionnel, subjonctif, pronoms relatifs, pronoms démonstratifs, pronoms 

interrogatifs, pronoms en, y, pronoms possessifs, pronoms indéfinis, adjectifs 

interrogatifs, adjectifs qualificatifs, adjectifs indéfinis, adverbes, interrogation, 

négation, condition, hypothèse, cause, comparatif, superlatif …); từ vựng (liên 

quan đến các chủ đề nêu trên); các bài đối thoại thông thường 

3 HK 4 

Thi trắc 

nghiệm và vấn 

đáp, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

12.  

Tiếng Pháp 4 

Giúp người học tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ 

vựng, và phát âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cho sinh 

viên ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ trong những tình 

huống giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ ở cấp 

độ cao hơn 

3 HK 5 

Thi trắc 

nghiệm và vấn 

đáp, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

13.  

Kỹ năng 

mềm 

Cung cấp kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác lập 

mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức 

công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ 

hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào 

trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. Với 

những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn 

có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong 

chuyên ngành.  

2 HK 1 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 
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14.  
Pháp luật 

Việt nam đại 

cương 

Trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức cơ bản về nhà nước và 

pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật trong 

học tập, công việc và đời sống.  

2 HK 1 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

15.  

Tiếng Việt 

thực hành 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập 

văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Ngoài việc rèn 

luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung cấp cho người học một 

thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa 

học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn 

đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt 

câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

16.  

Cơ sở văn 

hóa Việt Nam 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về khái niệm, cấu trúc, loại hình 

văn hóa, tiến trình, đặc trưng, giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể trong 

không gian văn hóa Việt Nam. Làm cơ sở giúp sinh viên nhận diện giá trị, vai 

trò di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.  

2 HK 2 

Thi tự luận 

hoặc vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

17.  

Tâm lí học 

đại cương 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lí và là tri thức nền 

tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. Kiến thức tâm lí học cần 

thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong các trường 

đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

18.  

Thể dục cơ 

bản và Điền 

kinh 

Trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền 

kinh. 
1 HK 1 

Thi chạy 

100m, điểm 

bộ phận 20%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

80% 
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19.  

Bóng chuyền 

cơ bản 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. 

Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp 

bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK 2 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

20.  

Bơi lội cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động tác 

bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch. 

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết 

về luật và tập luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai 

nạn sông nước. Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các 

phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện 

trong các Học phần thể thao khác 

1 HK 2 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

21.  

Cầu lông cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển 

nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh 

viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức 

khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

1 HK 2 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

22.  

Bóng bàn cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng 

bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục 

một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ 

căn bản tốt 

1 HK 2 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

23.  

Thể dục nhịp 

điệu cơ bản 

Rèn luyện khả năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và 

phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính 

của Học phần khiêu vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng 

cao sức khỏe 

1 HK 3 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

24.  
Taekwondo 

Rèn luyện thi đấu đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện 

với khối lượng và cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên 

tục, tập trung cao, phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK 3 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 
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kết thúc học 

phần 80% 

25.  

Bóng đá cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên nắm được một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, 

phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, 

đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng 

cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

1 HK 3 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

26.  

Bóng rổ cơ 

bản 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về Học phần bóng 

rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh 

thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng rổ giúp người 

học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể 

dẻo dai 

1 HK 3 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

27.  

Cờ vua 1 
Giúp rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển 

thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác.  
1 HK1 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

28.  

Cờ vua 2 
Giúp rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển 

thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác 
1 HK 2 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

29.  

Cờ vua 3 
Giúp rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển 

thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác 
1 HK 3 

Thi thực hành, 

điểm bộ phận 

20%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 80% 

30.  Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

3 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tư_duy
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Cộng sản 

Việt Nam 

 

dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; 

kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh 

và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các 

thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình 

hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động 

viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những 

vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

kết thúc học 

phần 70% 

31.  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Cung cấp những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng 

Việt Nam; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống 

địch lợi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, 

chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật 

về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm 

hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi 

phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh 

phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

32.  

Quân sự 

chung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh 

chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

 

33.  
Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường 

dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng 

ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).  

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

34.  
Tiếng Anh 

tổng quát 1 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ năng nói, 

kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe những đoạn hội thoại, các thông báo, các 

hướng dẫn về các chủ đề quen thuộc; mô tả kinh nghiệm, trao đổi thông tin về 

2 HK 1 

Thi vấn đáp và 

tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 
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các chủ đề như âm nhạc, thể thao, sở thích cá nhân, tiền tệ; trình bày những bài 

thuyết trình đơn giản; đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề 

như công việc, học tập, lương thực, thực phẩm, sự gặp gỡ; viết các chú thích, tin 

nhắn, bức thư, bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng 

dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các phong cách 

giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ 

năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

35.  

Tiếng Anh 

tổng quát 2 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ năng nói, 

kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe những đoạn hội thoại, các thông báo, các 

hướng dẫn về các chủ đề quen thuộc; mô tả kinh nghiệm, trao đổi thông tin về 

các chủ đề như nhà hàng khách sạn, thói quen, năng lượng, nơi ở, cảm giác, trình 

bày những bài thuyết trình đơn giản; đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng 

về các chủ đề như cuộc sống đô thị, thời tiết, công việc nhà, môi trường; viết các 

chú thích, tin nhắn, bức thư, bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng Anh; giới 

thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các 

phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, kỹ năng 

nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn 

2 HK 1 

Thi vấn đáp và 

tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

36.  

Tiếng Anh 

tổng quát 3 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ năng nói, 

kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe các bài nói ngắn, các chương trình điểm 

tin trên đài phát thanh, các cuộc phỏng vấn, các bài phóng sự; mô tả  các trải 

nghiệm, trao đổi thông tin về các chủ đề như phương tiện thông tin đại chúng, 

phương thức liên lạc toàn cầu, ý tưởng kinh doanh, tham gia vào các buổi phỏng 

vấn và các cuộc thảo luận, trình bày những bài thuyết trình về các chủ đề như 

thiên tai, các kế hoạch, sự thành công, các loại hình chấn thương; đọc các văn 

bản chứa đựng thông tin về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực 

như giấc mơ, hy vọng, du lịch, cách thương thảo, hồi ức; viết các ghi chú, tin 

nhắn, biểu mẫu, thư tín, bài luận, bài báo cáo mang tính sáng tạo… bằng tiếng 

Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu 

được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn 

2 HK 1 

Thi vấn đáp và 

tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 
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37.  

Tiếng Anh 

tổng quát 4 

Giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ năng nói, 

kỹ năng đọc, kỹ năng viết từ việc nghe các bài nói ngắn, các chương trình điểm 

tin trên đài phát thanh, các cuộc phỏng vấn, các bài phóng sự; mô tả  các trải 

nghiệm, trao đổi thông tin về các chủ đề cách quản lý tiền bạc, tính cách con 

người, công việc, các sản phẩm kinh doanh, tham gia vào các buổi phỏng vấn và 

các cuộc thảo luận, trình bày những bài thuyết trình về các chủ đề như du lịch 

khám phá, sự kiện; đọc các văn bản chứa đựng thông tin về các chủ đề liên quan 

đến chuyên ngành và lĩnh vực như các vấn đề thường gặp trong nhà; viết các ghi 

chú, tin nhắn, biểu mẫu, thư tín, bài luận, bài báo cáo mang tính sáng tạo… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết tiếng Anh 

2 HK 1 

Thi vấn đáp và 

tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

38.  

Nghe tiếng 

Anh 1 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe cơ bản (như: nghe lấy thông tin chi tiết 

và nghe lấy thông tin chính) từ việc nghe các cuộc đàm thoại, tin nhắn, bản tin 

radio, thông báo... bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn 

ngữ cần thiết để nghe hiểu các phong cách giao tiếp khác nhau để có thể phát 

triển các kỹ năng nghe tiếng Anh ở cấp độ cao hơn (như: nghe và nhận biết thái 

độ của người nói và  nghe hiểu hàm ý từ ngữ cảnh). 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

39.  

Nói Tiếng 

Anh 1 

Giúp sinh viên trang bị nhóm từ vựng cơ bản về các chủ đề quen thuộc (hoạt 

động trong thời gian rảnh, sở thích/ghét, cảm xúc, công việc, du lịch, âm nhạc, 

tính cách, nhà cửa), kiến thức ngữ pháp cơ bản, kỹ thuật để cải thiện phát âm 

Tiếng Anh, các chiến thuật học và phát triển kỹ năng nói một cách hiệu quả nhất 

đối với học phần Nói Tiếng Anh 1 như phát triển ý phụ từ ý chính, cách xây dựng 

sơ đồ tư duy. 

2 HK 2 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

40.  

Đọc Tiếng 

Anh 1 

Cung cấp những bài đọc hiểu liên quan đến Đời sống Sinh viên của các nước 

và nền văn hóa trên thế giới, Trải nghiệm thiên nhiên, Thói quen ăn uống, Cộng 

đồng, Gia đình, Văn hóa và Giao văn hóa, Sức khỏe, Giải trí và các phương tiện 

truyền thông, Đời sống xã hội, Thể thao. Trong quá trình học, sinh viên cần vận 

dụng các kĩ năng đọc và chiến lược đọc hiểu (skimming, scanning, guessing 

meaning from contexts...), kỹ năng đánh giá và phê phán, kỹ năng tìm hiểu từ 

vựng và phát triển ngôn ngữ 

2 HK 2 

Thi trắc 

nghiệm, tự 

luận, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 
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41.  

Viết Tiếng 

Anh 1 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết để đạt năng lực ngôn ngữ ở trình độ bậc 

3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. (như: viết các loại câu khác 

nhau, bằng Tiếng Anh về một số chủ đề quen thuộc, tìm hiểu các lỗi thường gặp 

trong câu để tránh mắc những lỗi này khi viết câu). 

2 HK 2 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

42.  

Nghe Tiếng 

Anh 2 

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe hiểu và nghe lấy ý chính từ các bài nói 

về những chủ đề quen thuộc (ăn uống, mua sắm, sở thích cá nhân) cho tới những 

chủ đề phức tạp hơn (du lịch, hẹn hò, nghe tin tức, giải trí). Bên cạnh đó, học 

phần cũng giúp người học luyện tập kĩ năng theo dõi các bài nói dài có lập luận 

phức tạp về những chủ đề đơn giản.  

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

43.  

Nói Tiếng 

Anh 2 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh thuộc các chủ 

đề cụ thể và trừu tượng bao gồm: các sự kiện trong tương lai (future events), máy 

tính và công nghệ (computers and technology), các tình huống tưởng tượng 

(imaginary situations), thời tiết và các vấn đề môi trường (weather and 

environmental issues), y tế và các vấn đề về y tế, sức khỏe (health and medical 

problems), các phương thức liên lạc (contacting people), công việc và sự nghiệp 

(jobs and career), hy vọng và ước mơ (dreams and hopes) 

2 HK 3 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

44.  

Đọc Tiếng 

Anh 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng 

đọc hiểu ở mức độ trên trung cấp. Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp cận những 

bài đọc dài hơn và mức độ từ vựng khó hơn,với các chủ đề liên quan đến các lĩnh 

vực khác nhau trong đời sống văn hóa, khoa học và xã hội như: Giáo dục, Cuộc 

sống đô thị, Kinh doanh và tiền tệ, Phong cách sống của một số quốc gia trên 

TG, Sự kết nối toàn cầu. Sinh viên sẽ luyện tập để củng cố và phát triển khả năng 

đọc hiểu bằng tiếng Anh thông qua các tiểu kỹ năng như: Đọc lướt để tìm ý chính 

và xác định cấu trúc của bài (Skimming for main idea and recognizing reading 

structures), Đọc để tìm ý chi tiết của bài (Scanning for details of a paragraph or 

a passage), Đoán nghĩa của từ mới dựa trên ngữ cảnh của bài đọc (Guessing word 

meanings from contexts), Tóm tắt nội dung của bài đọc (Summary), Thảo luận 

và trình bày quan điểm (Discussions and presentations), Đánh giá (Assessment). 

Đồng thời, các sinh viên còn được phát triển những kỹ năng đọc hiểu mới như: 

Phân biệt ý chủ quan và khách quan, nhận biết được hàm ý của tác giả (suy luận) 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 
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45.  

Viết tiếng 

Anh 2 

Giúp sinh viên có thể viết được các loại câu từ câu đơn đến câu phức vã đã 

nắm vững các quy tắc về chấm câu cũng như nhận dạng được các lỗi câu sai 

thông thường trong viết tiếng Anh. 

2 HK 3 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

46.  

Nghe tiếng 

Anh 3 

Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe ở cấp độ cao (như: nghe và nhận 

biết thái độ của người nói, nghe hiểu hàm ý từ ngữ cảnh và nghe để ghi chép) từ 

việc nghe các cuộc đàm thoại, các bài diễn thuyết, các bản tin trên truyền hình, 

các thông báo... bằng tiếng Anh; giúp sinh viên hình thành các phản xạ ngôn ngữ 

thích hợp trong từng ngữ cảnh.  

2 HK 4 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

47.  

Nói tiếng 

Anh 3 

Giúp phát triển kỹ năng Nói độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc 

mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ trôi chảy, chính 

xác, có thể trình bày về ý nghĩa của một sự kiện hay trải nghiệm của cá nhân, 

giải thích và bảo vệ quan điểm của mình một cách rõ ràng bằng lập luận chặt chẽ 

và phù hợp.  

2 HK 4 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

48.  

Đọc tiếng 

Anh 3 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng 

đọc hiểu ở mức độ trung cấp. Sinh viên đọc hiểu nội dung các bài viết về đất 

nước, con người, phong tục tập quán của một số nước trên thế giới; về tính cạnh 

tranh và cách thức làm việc nhóm hiệu quả; về những thay đổi trong đời sống gia 

đình và trách nhiệm chăm sóc con cái của bố mẹ trong các gia đình; về chế độ 

ăn uống và sức khỏe con người; về du lịch; về các loại phương tiện giao thông 

thân thiện với môi trường được hưởng lợi từ những thành tựu của khoa học công 

nghệ. 

2 HK 4 

Thi trắc 

nghiệm, tự 

luận, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

49.  

Viết tiếng 

Anh 3 

nhằm phát triển kỹ năng Viết bài luận tiếng Anh rõ ràng, tương đối chặt chẽ, 

chi tiết với nhiều chủ đề tương đối phức tạp, thể hiện khả năng tổ chức văn bản, 

sử dụng từ ngữ và các công cụ liên kết, có thể giải thích quan điểm của mình về 

một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn 

khác nhau. 

2 HK 4 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

50.  
Luyện âm 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh, giúp tạo nền móng 

cho sinh viên chuyên ngữ phát triển tốt hai kỹ năng nghe và nói. Người học có 

khả năng phát âm tự nhiên, sử dụng ngữ điệu và thẩm thấu được giọng nói của 

2 HK 1 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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người bản xứ khi nghe. Đồng thời, học phần này cũng giúp sinh viên viết chính 

tả tiếng Anh chính xác hơn do nắm được sự liên kết giữa âm và chữ viết. 

kết thúc học 

phần 70% 

51.  

Nghe tiếng 

Anh nâng cao 

giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe ở cấp độ cao như: nghe và nhận 

biết ngụ ý của người nói và nghe hiểu hàm ý từ ngữ cảnh từ việc nghe các cuộc 

đàm thoại, các bài diễn thuyết, các bản tin trên truyền hình, các thông báo... bằng 

tiếng Anh; giúp sinh viên hình thành các phản xạ ngôn ngữ thích hợp trong từng 

ngữ cảnh. 

2 HK 5 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

52.  

Nói tiếng 

Anh nâng cao 

Phát triển kỹ năng nói thông qua trình bày một bài thuyết trình một cách rõ 

ràng, được tổ chức một cách khoa học về một chủ đề phức tạp, mở rộng và củng 

cố ý kiến của bản thân bằng những lập luận và các ví dụ minh họa liên quan, 

đồng thời có thể diễn đạt ý một cách trôi chảy và tức thời, gần như không gặp 

khó khăn, có thể sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, đủ khả năng xử lý khi thiếu 

từ bằng lối nói vòng vo và kiểm soát cảm xúc tốt khi nói, thể hiện một cách tự 

nhiên hầu như không cần phải nỗ lực 

2 HK 5 

Thi vấn đáp, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

53.  

Đọc tiếng 

Anh nâng cao 

Củng cố và phát triển khả năng đọc hiểu bằng tiếng Anh thông qua các tiểu 

kỹ năng như: Đọc lướt để tìm ý chính và xác định cấu trúc của bài (Skimming 

for main idea and recognizing reading structure), Đọc để tìm ý chi tiết của bài 

(Scanning for details of a paragraph or a passage), Đoán nghĩa của từ mới dựa 

trên ngữ cảnh của bài đọc (Guessing word meanings from context), Tóm tắt nội 

dung của bài đọc (Summary), Thảo luận và trình bày quan điểm (Discussions 

and presentations), Đánh giá (Assessment). Đồng thời, sinh viên còn được phát 

triển những kỹ năng đọc hiểu mới như: Phân biệt ý chủ quan và khách quan, suy 

luận dựa trên cặp từ tương đồng. 

2 HK 5 

Thi trắc 

nghiệm, tự 

luận, điểm bộ 

phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70% 

54.  

Viết tiếng 

Anh nâng cao 

Giúp cho người học phát triển kỹ năng viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các 

chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối 

câu và các công cụ liên kết. Ngoài ra Viết Tiếng Anh Nâng cao còn giúp sinh 

viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về các chủ đề điển hình trong đời sống xã hội của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

2 HK 5 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70% 

55.  
Ngữ pháp 

ứng dụng 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về từ loại (parts of speech): 

danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ, từ hạn định; về cụm từ 

(phrases); về mệnh đề (clauses); về các loại câu (sentences) trong Tiếng Anh. 

2 HK 6 

Thi tự luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 
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Những kiến thức này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích và khả năng ứng 

dụng ngữ pháp tiếng Anh trong việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ 

Anh. 

 

kết thúc học 

phần 70% 

56.  

Ngữ âm – 

Âm vị học  

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm, âm vị 

của tiếng Anh và là nền tảng để sinh viên phát triển năng lực ngôn ngữ. 
2 HK 5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

57.  

Ngữ nghĩa 

học  

Cung cấp cho người học những hiểu biết chuyên sâu về ngữ nghĩa học bao 

gồm các kiến thức về nghĩa của từ, cụm từ, câu và phát ngôn; và các phương 

pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học, giúp sinh viên có một kiến thức sâu rộng hơn 

trong việc giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ 

2 HK 5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

58.  

Ngôn ngữ 

học đối chiếu  

Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về Ngôn ngữ học đối chiếu 

như một phân ngành trong ngôn ngữ học ứng dụng cũng như lượng từ vựng học 

thuật thuộc về chủ đề ngôn ngữ. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

59.  

Đất nước học 

Anh-Mỹ 

Cung cấp và trang bị cho sinh viên những kiến thức về đất nước, con người 

Anh - Mỹ như tổng quan về đất nước, con người, các giai đoạn lịch sử, các giá 

trị nhân văn, phong tục tập quán, cấu trúc xã hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, 

kinh tế của hai nước Anh – Mỹ, làm nền tảng để tìm hiểu và vận dụng trong việc 

tiếp thu ngôn ngữ, trong hoạt động liên văn hoá. 

2 HK5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

60.  
Văn học các 

nước nói 

tiếng Anh 

Cung cấp cho người học kiến thức toàn diện, chuyên sâu về văn hoá – xã hội, 

nghệ thuật, văn học, lịch sử và văn hóa các nước sử dụng Tiếng Anh thông qua 

các tác phẩm văn học thuộc nhiều thể loại khác nhau 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

61.  Giao tiếp liên 

văn hóa 

Cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong giao 

tiếp liên văn hóa; giao tiếp liên văn hóa bao gồm các chủ điểm như xưng hô, 
2 HK5 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 
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khen ngợi và thể hiện sự đánh giá cao người giao tiếp; tương tác bằng tiếng Anh 

bao gồm các chủ điểm như thể hiện sự hiểu biết, dẫn dắt cuộc nói chuyện và 

tương tác trong nhóm; thực hiện các cuộc tiếp xúc liên văn hóa bao gồm các chủ 

điểm như chọn lọc chủ đề đàm thoại, cách bắt đầu cuộc đối thoại và các kỹ thuật 

để giữ cuộc nói chuyện tiếp tục. 

 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

62.  

Cú pháp học 

Cung cấp kiến thức về câu đơn trong đó đề cập đến những thành tố cấu tạo 

nên câu, kỹ thuật phân tích cấu trúc câu, các loại cụm từ có trong tiếng Anh cũng 

như các mẫu câu đơn cơ bản; câu ghép xoay quanh từ nối, ngữ đồng vị và câu 

tĩnh lược; câu phức; để kết hợp nhiều câu lại thành một. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

63.  
Tiếng Anh 

Quản trị kinh 

doanh 

Cung cấp kiến thức toàn diện và chuyên sâu về ngành quản trị kinh doanh, 

giao dịch, trao đổi thương mại như giao tiếp thương, mạimarketing quốc tế ,việc 

xây dựng các mối quan hệ trong giao dịch thương mại, bí quyết để thành công, 

sự thương lượng trong kinh doanh, các yếu tố tạo nên sự hài lòng trong công 

việc. 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

64.  
Tiếng Anh 

giao dịch 

ngân hàng 

Trang bị cho người học những hiểu biết về ngân hàng và hệ thống ngân hàng 

cũng như các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Hơn thế nữa, các điểm ngữ pháp 

và từ vựng chuyên ngành ngân hàng giúp cho việc sử dụng tiếng Anh trong công 

việc trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

65.  

Tiếng Anh 

Tiếp thị và 

Quảng cáo 

Trang bị cho người học kiến thức toàn diện, chuyên sâu về những công việc 

trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo. Thông qua các chủ đề như tìm kiếm khách 

hàng, các chiến lược tiếp thị và các công cụ tiếp thị, xây dựng quảng cáo … 

người học vừa được tích lũy vốn từ vựng, kiến thức về tiếp thị và quảng cáo, vừa 

sử dụng tiếng Anh để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về các chủ đề 

liên quan đến tiếp thị và quảng cáo 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

66.  
Tiếng Anh 

dịch vụ khách 

hàng 

Giúp sinh viên phát triển thuật ngữ chuyên ngành và làm quen với các văn bản 

cũng như các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực dịch vụ khách 

hàng. Học phần bao gồm những nội dung liên quan đến ngành dịch vụ khách 

hàng như giao tiếp với khách hàng trực tiếp hay qua điện thoại, các tình huống 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 
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xảy ra trong quá trình làm việc với khách hàng cũng như cách giải quyết các tình 

huống phát sinh trong quá trình đó 

 

thúc học phần 

70 % 

67.  

Tiếng Anh 

Nhân sự 

Trang bị cho người học kiến thức toàn diện, chuyên sâu về những công việc 

trong lĩnh vực nhân sự. Thông qua các chủ đề như tuyển dụng, tuyển chọn nhân 

viên, quan hệ nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, lương thưởng, … người học 

vừa được tích lũy vốn từ vựng, kiến thức về lĩnh vực nhân sự, vừa sử dụng tiếng 

Anh để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về các chủ đề liên quan đến 

nguồn nhân lực 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

68.  

Tiếng Anh 

Du lịch 

Cung cấp những khái niệm, toàn diện, chuyên sâu về chuyên ngành du lịch 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có ý định làm việc hay học tập 

chuyên sâu trong lĩnh vực này 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

69.  

Tiếng Anh 

ngành công 

nghệ thông 

tin 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng 

tiếng Anh liên quan đến ngành công nghệ thông tin ở mức độ phổ thông và nâng 

cao. Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp cận những bài học với các chủ đề liên quan 

đến các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghệ thông tin như: Người dùng máy 

tính và kiến trúc máy tính (Computer Users and Computer Architecture), Các 

Ứng Dụng Máy Tính và Hệ Điều Hành (Computer Applications and Operating 

Systems), Hệ thống kết nối và hệ thống mạng toàn cầu (Networks and The World 

Wide Web), Hệ thống giao tiếp và Bảo mật dữ liệu (Communications Systems 

and Data Security), và Lập trình phần mềm và Sự phát triển của Ngành công 

nghệ thông tin (Software Engineering and Developments in IT 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

70.  
Tiếng Anh 

ngành 

Logistics 

Trang bị cho người học những kiến thức và hiểu biết về ngành Logistics bao 

gồm khái niệm, các thuật ngữ và các lĩnh vực thuộc ngành Logistics nhằm giúp 

người học trang bị kiến thức tiếng Anh ngành logistics cần thiết 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

71.  
Hình thái học  

Trang bị khái niệm về hình vị, các tính chất của hình vị, sự phân biệt hình vị 

với âm vị, âm tiết và từ trong tiếng Anh, phân loại các hình vị (free morphemes 
2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 
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and bound morphemes) quá trình phái sinh (derivation) và thêm biến tố 

(inflection) của hình vị tiếng Anh và sự khác biệt giữa 2 quá trình này, các biến 

thể của hình vị, cách xác định các thành phần cấu tạo từ trực tiếp của tiếng Anh, 

khái niệm về từ, các tính chất của từ, phân loại từ và các cách cấu tạo từ của tiếng 

Anh như: coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, acronomy, 

conversion, affixation và back-formation 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

72.  

Ngôn ngữ 

học xã hội 

Trang bị kiến thức về đặc điểm, mục đích, vai trò của Ngôn ngữ học xã hội 

như là một môn khoa học ngôn ngữ. Bên cạnh đó, cung cấp những kiến thức 

chuyên ngành về: biến thể ngôn ngữ; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và giới tính, 

giữa ngôn ngữ và tuổi tác và ngôn ngữ và truyền thông; đặc trưng ngôn ngữ theo 

giới tính và tuổi tác 

2 HK7 

Tiểu luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

73.  

Ngữ dụng 

học 

Trang bị kiến thức và hiểu biết về ngành ngữ dụng học, mối quan hệ giữa ngữ 

dụng học và các ngành khác thuộc ngôn ngữ học, các vấn đề chính thường đề 

cập cũng như tầm quan trọng của việc ứng dụng ngôn ngữ phù hợp với mục đích 

giao tiếp trong các ngữ cảnh giao tiếp tiếng Anh khác nhau 

 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

74.  

Phân tích 

diễn ngôn 

Trang bị kiến thức về diễn ngôn và sự khác nhau khi diễn đạt ảnh hưởng bởi 

yếu tố giới tính, văn hóa, tôn giáo và các kỹ thuật phân tích, kiến tạo diễn ngôn 

ở hình thức diễn ngôn nói và diễn ngôn viết. Ngoài ra, học phần cũng tạo điều 

kiện cho sinh viên được phát triển kỹ năng xây dựng diễn ngôn ở nhiều thể loại 

khác nhau một cách hiệu quả để ứng dụng trong việc học và công việc chuyên 

môn liên quan đến ngôn ngữ Anh trong tương lai 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

75.  

Dẫn luận 

ngôn ngữ 

Anh 

Cung cấp cho người học những kiến thức về bản chất, chức năng, nguồn gốc, 

sự phát triển của ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ Anh nói riêng; đồng thời, cung 

cấp những kiến thức nền tảng về từng bộ phận thuộc bình diện cấu trúc hoặc bình 

diện sử dụng của ngôn ngữ như: ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, giao tiếp, 

ngữ dụng ngôn ngữ Anh… Bên cảnh đó, học phần cũng cung cấp một số kiến 

thức về văn tự, về sự phân loại các ngôn ngữ trên thế giới để có một cái nhìn khái 

quát về toàn cảnh các ngôn ngữ 

2 HK6 

Tiểu luận, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

76.  Phương pháp 

nghiên cứu 

Trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 

học ứng dụng nói chung và nghiên cứu việc dạy và học ngoại ngữ nói riêng 
2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 
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ngôn ngữ học 

ứng dụng 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

77.  

Lý thuyết 

dịch 

Trang bị cho người học lý thuyết nền tảng về biên dịch và phiên dịch, giúp 

người học có khả năng tư duy về ngôn ngữ, tìm ra được những điểm mạnh và 

điểm yếu của bản thân trong quá trình biên phiên dịch từ Anh sang Việt và ngược 

lại. Ngoài ra học phần này còn giúp sinh viên nắm được các biện pháp và thủ 

thuật dịch nhằm ứng dụng vào các học phần Biên phiên dịch sau này cũng như 

thực tế công tác sau khi tốt nghiệp. 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

78.  

Phiên dịch 

Cung cấp kiến thức về các cấp độ và loại hình phiên dịch phổ biến và các kỹ 

thuật cần thiết để thực hiện tốt các loại hình phiên dịch khác nhau. Học phần 

cũng giúp người học luyện tập, trau dồi kỹ thuật dịch đuổi không ghi chép 

(consecutive interpreting without notes) và dịch song song (dịch thầm- 

whispered interpreting as a form simultaneous interpreting) thông qua việc dịch 

từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại các bài phát biểu, thuyết trình có độ 

dài không quá 5 phút. 

2 HK6 

Vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

79.  

Biên dịch 

Trang bị cho người học một số định nghĩa về biên dịch, các phương pháp biên dịch 

cơ bản, kiến thức về các bước tiến hành dịch viết, một số kỹ thuật dịch cơ bản như 

phân tích cấu trúc và ngữ nghĩa, xác định các thành phần câu, sự kết hợp từ, dịch 

câu ghép chính phụ, ... và thực hành dịch các diễn ngôn ngắn, đa dạng về cấu trúc 

và chủ đề, phong phú về nội dung. Ngoài việc trang bị kiến thức, quá trình “học 

thông qua thực hành” còn tạo cơ hội cho học viên phát triển tính chủ động trong 

học tập; năng lực ngôn ngữ, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và các kỹ năng khác 

như hợp tác, ứng dụng, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin, v.v 

 

2 HK6 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

80.  

Phiên dịch 

nâng cao 

Cung cấp kiến thức toàn diện và chuyên sâu về các loại hình phiên dịch, tiến 

trình dịch trong dịch đuổi (consecutive interpretation), cách ghi chép và diễn đạt 

lại thông tin. Phần lớn chương trình học tập trung vào việc thực hành một số kỹ 

thuật cơ bản trong dịch đuổi như nghe hiểu, ghi nhớ, ghi chép, thuyết trình trước 

công chúng, đồng thời giúp trau dồi vốn từ tiếng Việt và tiếng Anh thông qua 

2 HK7 

Vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 
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các bài tập thực hành dịch đuổi Việt - Anh, Anh - Việt về những chủ đề quen 

thuộc như giáo dục, văn hóa xã hội, và kỹ năng sống 

81.  

Biên dịch 

nâng cao 

Trang bị kỹ năng biên dịch các cấu trúc câu đơn, câu phức, câu ghép chính 

phụ, đồng thời nâng cao năng lực phân tích văn bản tiếng Việt và tiếng Anh với 

độ dài trên 500 từ, tiếp tục củng cố và phát triển kiến thức từ vựng – ngữ pháp 

tiếng Anh theo hướng học thuật, từ đó phát triển kỹ năng biên dịch văn bản tiếng 

Việt sang tiếng Anh và ngược lại, tập trung vào các chủ đề Kinh tế - tài chính, 

thương mại, văn hoá, du lịch và giáo dục 

2 HK7 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 % 

82.  
Ứng dụng 

công nghệ 

trong dịch 

thuật 

Cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ trong dịch thuật, vai trò của việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dịch thuật, định hướng cho sinh viên ngành ngôn 

ngữ Anh tiếp cận công nghệ thông tin dưới góc độ biên – phiên dịch. Học phần 

tập trung cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng một số phần mềm hỗ trợ dịch 

thuật, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể áp dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông một cách hiệu quả nhất với vai trò là một dịch thuật viên. 

2 HK7 

Thực hành 

trên máy tính, 

điểm bộ phận 

30%, kiểm tra 

kết thúc học 

phần 70 % 

83.  

Thực tế 

tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu về thực tế một số nghề nghiệp và những kiến 

thức kỹ năng cần tích lũy. Qua đó người học có thể bước đầu định hướng nghề 

nghiệp sẽ thực tập, xác định những kiến thức, kỹ năng cần trau dồi thêm để có 

thể làm tốt một công việc trong tương lai. Đồng thời quá trình Thực tế cũng sẽ 

giúp người học phát triển, trau dồi kỹ năng mềm trong môi trường công sở và 

thiết lập mạng lưới nghề nghiệp cần thiết. 

2 HK8 

Bài báo cáo 

thực tế, điểm 

bộ phận 50%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

50 % 

84.  

Thực tập 

Tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng kiến thức đã tích luỹ trong toàn bộ quá trình 

học tập thông qua việc thực hành, thực tập nghề nghiệp tại một cơ quan, đơn vị 

có các công việc sử dụng tiếng Anh như một công cụ làm việc. Qua đó người 

học có hiểu biết sâu sắc về nghề nghiệp mình thực tập và khẳng định được định 

hướng nghề nghiệp, xác định những kiến thức, kỹ năng cần trau dồi để có thể 

làm tốt công việc đó trong tương lai. Đồng thời quá trình Thực tập cũng sẽ giúp 

người học phát triển, trau dồi kỹ năng mềm trong môi trường công sở và thiết 

lập mạng lưới nghề nghiệp cho tương lai 

4 HK8 

Bài báo cáo 

thực tập, điểm 

bộ phận 50%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

50 % 

85.  Khóa luận tốt 

nghiệp 
 10  Khóa luận 
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86.  Chuyên đề tốt 

nghiệp 
 4  Chuyên đề 

87.  

Từ nguyên 

học 

Cung cấp kiến thức toàn diện, chuyên sâu về các khái niệm, lịch sử của các từ 

vựng tiếng Anh, nguồn gốc của chúng, và sự thay đổi của chúng theo thời gian 

về hình thái và ngữ nghĩa và kỹ năng phân tích để có thể nắm bắt chính xác ý 

nghĩa của từng đơn vị ngôn ngữ tiếng Anh. Đặc biệt, học viên sẽ nghiên cứu ảnh 

hưởng của nguồn gốc, cách thức hình thành phần lớn từ vựng, cụm từ, thành ngữ 

trong tiếng Anh đến hình thái và ngữ nghĩa của chúng, thông qua đó tăng vốn 

kiến thức về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ. 

2 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 

88.  

Tâm lý dịch 

thuật 

Cung cấp cho học viên kiến thức về suy nghĩ, hành vi, sự phát triển, động lực, 

nhận thức … của những bên liên quan trong quá trình tạo ra sản phẩm dịch thuật, 

về nghề biên phiên dịch, về người làm công tác dịch thuật, về sản phẩm dịch 

thuật. Người học còn được tìm hiểu các nguyên tắc và các chiến lược tiến hành 

công tác phiên dịch, các tiêu chí đánh giá bản dịch và các kỹ năng cần có của 1 

người làm nghề biên dịch. 

2 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 

89.  
Phiên dịch 

chuyên 

ngành 

Cung cấp cơ hội luyện tập các kỹ thuật phiên dịch đã học trong các học phần 

trước (dịch đuổi không ghi chép, dịch đuổi có ghi ghép và dịch song song- dịch 

thầm) với ngữ liệu là các bài phát biểu, thuyết trình về các chủ đề thuộc chuyên 

ngành kinh tế và giáo dục từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại 

2 HK8 

Vấn đáp, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 

90.  

Biên dịch 

chuyên 

ngành 

Trang bị cho người học một số kiến thức và kỹ thuật dịch Việt - Anh, Anh - 

Việt các văn bản chuyên ngành, các vấn đề cần quan tâm khi dịch các văn bản 

chuyên ngành như văn phong, cách diễn đạt, các kỹ thuật dịch câu không có chủ 

ngữ, chuyển đổi góc nhìn trong dịch thuật, kỹ thuật xử lý câu dài, tách câu, ... và 

thực hành dịch các diễn ngôn đa dạng về cấu trúc và chủ đề, phong phú về nội 

dung, thể loại như thơ, truyện ngắn, truyện cười, các văn bản khoa học, báo cáo, 

thông báo... 

2 HK8 

Tự luận, điểm 

bộ phận 30%, 

kiểm tra kết 

thúc học phần 

70 
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7. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

7.1. Sinh học thực nghiệm(SĐH) 

T

T 

Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  Triết học 

-Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết 

học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, 

đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. 

3  

Kiểm tra: 10% 

Tiểu luận: 20% 

Thi kết thúc HP: 

70% 

2  Tiếng Anh 

- Đào tạo trình độ: Tiếng Anh 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt 

Nam 

- Giảng dạy cho học viên Cao học khối ngành Nông-Lâm- Ngư, Sư phạm. 

6  

Kiểm tra: 10% 

Tiểu luận: 20% 

Thi kết thúc HP: 

70% 

3  

Phương 

pháp luận 

trong NC 

sinh học 

Giúp học viên nắm được phương pháp xây dựng ý tưởng, đề cương nghiên cứu 

trong lĩnh vực sinh học. 

Giúp học viên nắm được các kỹ năng khai thác, tham khảo tài liệu, xử lý số liệu, 

viết báo cáo, bài báo khoa học. 

2  

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

simian:   30% 

Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đề: 70% 

4  

Sinh học 

phân tử tế 

bào 

Đáp ứng kiến thức cơ bản về sinh học mức độ phân tử của tế bào, trên cơ sở đó 

hiểu được chức năng và cơ chế hoạt động của các đại phân tử sinh học, đặc biệt 

là phân tử chứa thông tin di truyền. Luyện tập các kỹ năng thao tác trên phân tử 

qua quá trình thực tập; kỹ năng học và tự học, viết và trình bày báo cáo chuyên 

đề. 

3  

thực hành: 20 % 

KT, thảo luận: 

10 % 

Thi kết thúc 

HP:70% 

5  
Sinh thái 

tài nguyên 

Củng cố các khái niệm, nguyên lý cơ bản của sinh thái học 

Phân tích mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật ở các bậc tổ chức với sinh cảnh 

trong các hệ sinh thái 

2  

Kiểm tra: 10% 

Tiểu luận: 20% 

Thi kết thúc HP: 

70% 
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Áp dụng các nguyên lý sinh thái cơ bản trong quản lý, sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên 

6  

Các 

phương 

pháp hóa 

sinh hiện 

đại 

Giúp học viên nắm được các phương pháp, kỹ năng của các phương pháp phân 

tích hóa sinh chủ yếu trong lĩnh vực hóa sinh. 
2  

Điểm đánh giá 

phần thực hành: 

30% 

Thi hết môn 

bằng hình thức 

(tự luận hay trắc 

nghiệm): 70% 

7  
Di truyền 

vi sinh vật 

Giúp học viên cao học hiểu được vi sinh vật là đối tượng chủ yếu có mặt trong   

các nghiên cứu về nhân tố di truyền, do đó di truyền của vi sinh vật là nền tảng 

cho việc nghiên cứu đặc điểm di truyền của các đối tượng sinh vật khác cũng 

như những thành tưu nổi bật của chuyên ngành đã đóng góp lớn cho các lãnh 

vực khoa học sinh học và ứng dụng hiện nay. 

2  

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

simina:  30 % 

Báo cáo chuyên 

đề: 70% 

8  

Sinh lý 

động vật 

nâng cao 

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về liên quan đến tiêu 

hóa và trao đổi chất và sinh lý máu. 

- Kỹ năng: Cung cấp cho học viên có các kỹ năng cơ bản và phương pháp luận về 

nghiên cứu. 

- Thái độ, chuyên cần: Rèn luyện cho học viên có thái độ học tập nghiêm túc, 

tính kiên trì trong học tập và nghiên cứu và tinh thần say mê với nghề nghiệp. 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

9  

Sinh lý 

chống chịu 

thực vật 

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức căn bản, bổ sung thông tin mới, 

cập nhật, về các quá trình sinh lý - sinh hoá cũng như cơ chế đáp ứng của cây 

trồng dưới ảnh hưởng của các nguyên nhân “stress” vô sinh và hữu sinh, và các 

biện pháp khắc phục. 

2  

- Thực hành: 

30% 

- Thi hết môn 

hoặc báo 

chuyên đề: 70% 

10  
Sinh lý vi 

sinh vật 

Cung cấp nhũng kiến thức chuyên sâu về sinh lý vi sinh vật, làm cơ sở cho các 

môn học khác thuộc lãnh vực công nghệ sinh học như công nghệ lên men, công 

nghệ nấm, công nghệ enzyme, công nghệ vắc xin. 

2  

- Thực hành: 

30% 

- Thi hết môn 

hoặc báo 

chuyên đề: 70% 
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11  
Polysacch

aride 

Giúp học viên nắm được vai trò của polysaccharide trong cơ thể sống, hoạt tính 

sinh học của nó và các ứng dụng trong sinh y học và nông nghiệp. 
2  

- Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

simiar:  20% 

- Thi hết môn 

bằng hình thức 

tự luận hay báo 

cáo chuyên đề: 

80% 

12  Protein 

Học phần “Protein: cấu trúc và chức năng” cung cấp cho học viên các kiến thức 

về cấu trúc protein, sự sinh tổng hợp protein và các quá trình kiểm soát chất 

lượng protein trong tế bào bao gồm quá trình gấp cuộn, glycosyl hóa… Bên 

cạnh đó, học viên cũng được trang bị kiến thức về biểu hiện, tinh chế protein, 

tinh thể hóa protein  và nghiên cứu chức năng protein. Với các kiến thức được 

trang bị trong học phần, học viên có thể vận dung trong các nghiên cứu và sản 

xuất liên quan đến protein; thu nhận protein, tinh chế và sản xuất các chế phẩm 

protein có chức năng sinh học;  sản xuất protein tái tổ hợp và ứng dụng trong 

sản xuất vaccine, dược phẩm. 

2  

- Bài seminar: 

30% 

- Thi cuối học 

phần hoặc báo 

cáo chuyên đề: 

70% 

13  
Sinh học 

tế bào gốc 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại, cập nhật về tế bào gốc và 

kỹ thuật nuôi cấy, bảo quản tế bào động vật. Trên cơ sở đó, tế bào gốc được ứng 

dụng trong nhân giống vô tính động vật; đặc biệt là ứng dụng trong điều trị bệnh 

cho người. 

2  

- Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

simina:   30% 

- Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đề: 70% 

14  

Công nghệ 

tế bào thực 

vật 

Giới thiệu các công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật nhằm đáp ứng nhu cầu của xã 

hội và lợi ích cho con người. 
3  

- Điểm đánh giá 

phần thực hành: 

30% 

- Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đề:  

70% 
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15  

Sinh học và 

công nghệ 

nấm 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết cho việc nghiên cứu 

và phát triển công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm làm thuốc 

- Nắm được các đặc điểm chính của các loài nấm đang được nuôi trồng phổ biến 

trên thế giới và trong nước; Vòng đời tiêu biểu của một số loài nấm cũng như 

các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của nấm; Ảnh hưởng của các yếu tố môi 

trường đối với sự sinh trưởng và phát triển của nấm 

- Nắm vững các thao tác kỹ thuật, có khả năng sản xuất giống nấm các loại 

- Nắm vững các nguyên tắc, các yêu cầu kỹ thuật của từng giai đoạn nuôi trồng 

nấm và có thể trồng được một số loài nấm ăn thông dụng 

2  

- Điểm đánh giá 

phần thực hành: 

30 % 

- Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đề: 70% 

16  
Công nghệ 

lên men 

Giới thiệu nguyên lý của các công nghệ sản xuất các sinh phẩm được thu nhận 

từ lên men vi sinh vật và vai trò của chúng. 
2  

- Điểm đánh giá 

phần thực hành: 

30 % 

- Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đề: 70% 

17  
Enzyme và 

ứng dụng 

Giúp học viên nắm được nắm được công nghệ sản xuất enzyme và ứng dụng 

của enzyme. Nắm được kỹ năng sản xuất, tách chiết và tinh sạch enzyme. 
3  

Điểm đánh giá 

phần thực hành: 

20% 

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

siminar:   10% 

Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đê:  

70% 

18  

Hợp chất 

tự nhiên 

có hoạt 

tính sinh 

học 

Học phần này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các hợp 

chất tự nhiên có hoạt tính sinh học từ thực vật nhằm hiểu tiềm năng của thực vật 

của nước nhà từ đó có ý thức bảo tồn và khai thác 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

Thi kết thúc HP: 

70% 
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19  

Di truyền 

phân tử 

trong chọn 

giống cây 

trồng 

Sau khi học xong học phần, học viên nắm được các kiến thức chuyên sâu về 

sinh học phân tử, sử dụng các marker ứng dụng trong di truyền chọn giống cây 

trồng. 

2  

- Điểm kiểm tra, 

tiểu luận 30% 

- Điểm thi kết 

thúc học phần: 

70% 

20  

Sinh học 

phân tử 

trong Y 

Dược học 

Cung cấp cho học viên kiến thức hiện đại và cập nhật về nguyên lý và ứng dụng 

của sinh học phân tử trong chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho con người. 
3  

- Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

simian, thực 

hành:   30% 

- Thi hết môn: 

70% 

21  
Kiểm soát 

sinh học 

Giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng các khoa 

học tiên tiến trong lĩnh vực phòng trừ sinh học để quản lý dịch hại trên cây trồng 

theo hướng an toàn, bền vững và có hiệu quả kinh tế cao. 

2  

Điểm đánh giá 

phần thực hành: 

10% 

Thuyết trình 

seminar 20% 

Thi hết môn 

hoặc báo cáo 

chuyên đề:  

70% 

22  

Điều khiển 

giới tính ở 

động vật 

Giúp học viên nắm được cơ chế kiểm soát giới tính gồm định đoạt giới tính, biệt 

hoá giới tính, vai trò của NST và gen trong định đoạt giới tính, khả năng can 

thiệp của con người trong hình thành giới tính 

2  

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

siminar: 20 % 

Thi hết môn: 80 

% 

23  Sinh Tin 

Học phần “Tin Sinh học đại cương” nhằm giúp sinh viên ngành Công nghệ Sinh 

học nắm bắt được khái niệm về tin sinh học, các phương pháp và các công cụ 

nền tảng của tin sinh học. Môn học cung cấp kiến thức về các cơ sở dữ liệu sinh 

học (NCBI, EMBL, DDBJ), ý nghĩa và phương pháp so sánh hai hay nhiều trình 

tự sinh học (DNA, protein), các phương pháp phân tích trình tự DNA và protein, 

2  

- Điểm thực tập:  

30% 

- Thi cuối học 

phần: 70% 
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và các khái niệm cơ bản về thiết kế mồi cho các phản ứng khuếch đại in vitro. 

24  
Công nghệ 

vắc xin 

Giúp học viên hiểu được hoạt động và cơ chế đáp ứng miễn dịch của người. Đây 

là cơ sở khoa học để phát triển và sản xuất vắc xin theo qui mô công nghệ. 
2  

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

simian: 30 % 

Thi hết môn: 70 

% 

25  

Phytohorm

on và ứng 

dụng 

Học viên sẽ tìm hiểu được cấu trúc căn bản của chất điều hòa sinh trưởng thực 

vật, tác dụng sinh lý của nó đối với đời sống thực vật và có thể ứng dụng những 

kiến thức về chất điều hòa sinh trưởng thực vật vào thực tiễn. 

2  

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

ceminar: 30 % 

Thi hết môn: 70 

% 

26  
Chẩn đoán 

phân tử 

Sau khi học, học viên sẽ hiểu được nguyên lý cơ bản của các phương pháp phân 

tử chẩn đoán bệnh, có khả năng hiểu được và thực hành được các phương pháp 

chẩn đoán. 

2  

Điểm kiểm tra, 

thảo luận, 

siminar: 30 % 

Thi hết môn: 70 

% 

 

2. Toán giải tích 

T

T 

Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học 

-Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết 

học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, 

đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

2 Tiếng Anh 

- Đào tạo trình độ: Tiếng Anh 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt 

Nam 

- Giảng dạy cho học viên Cao học khối ngành Nông-Lâm- Ngư, Sư phạm. 

6  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 
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HP: 70% 

3 
Giải tích 

trên đa tạp 

- Kiến thức:   Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi; Hình học Riemann 

- Kỹ năng:  Nắm chắc có hệ thống các kiến thức về giải tích vectơ, không gian 

tiếp xúc và dạng vi phân trên đa tạp. Liên thông Levi-sivita; chuyển dịch song 

song trên đa tạp Rieman; các độ cong cơ bản trên đa tạp Rieman; k-dạng vi phân 

trên đa tạp Rieman;  

- Thái độ, chuyên cần: Tham gia nghe giảng ở lớp đầy đủ, tự đọc tài liệu tham 

khảo và làm các bài tập mà giáo viên yêu cầu. Dự kiểm tra một lần giữa học kì, 

và làm tiểu luận cuối học kỳ thay cho thi. 

3  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

4 
Đại số 

hiện đại 

Đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toán học lý thuyết. Môn học thuộc 

phần cơ sở của toán học. Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ sở về lý 

thuyết tập hợp, lý thuyết nhóm, nhóm hữu hạn, nhóm Abel hữu hạn, lý thuyết 

vành, lý thuyết môđun, lý thuyết phạm trù và hàm tử. 

3  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

5 
Giải tích 

hàm 

Học phần trình bày phép tính vi phân, điều kiện cực trị trên không gian định 

chuẩn, ánh xạ mở, định lý tách, định lý ánh xạ ngược và các ứng dụng, không 

gian Hilbert và phương trình tích phân, Lý thuyết điểm bất động cho ánh xạ đơn 

trị, đa trị. 

3  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

6 
Lý thuyết 

tối ưu 

Cung cấp các kiến thức ban đầu về lý thuyết tối ưu: tối ưu tuyến tính và tối ưu phi 

tuyến, làm cơ sở để học viên có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. 
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

7 
Cơ sở giải 

tích lồi 

Học viên nắm bắt được nội dung cơ bản, hiện đại của môn cơ sở giải tích lồi và 

ứng dụng.  
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

8 

Không 

gian véc tơ 

tô pô 

Nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất của Lý thuyết không 

gian vectơ tôpô. Từ đó giúp học viên có một cách nhìn tổng quát về các kết quả 

đã biết trong Giải tích cổ điển và Giải tích hàm. 

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

9 

Phương 

trình vi 

phân nâng 

cao 

Trang bị cho học viên kiến thức hiện đại về phương trình vi phân  và mô hình ứng 

dụng. 
3  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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10 
Giải tích 

ngẫu nhiên 
Học viên nắm bắt được nội dung cơ bản, hiện đại của môn Giải tích ngẫu nhiên.  3  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

11 
Giải tích 

phức 

Trang bị cho người học các khái niệm và tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình 

một và nhiều biến phức; các định lý cơ bản của hàm chỉnh hình, biết vận dụng 

chúng để giải quyết các bài tập và tiếp cận hướng chuyên sâu về giải tích phức 

một biến và giải tích phức nhiều biến. 

3  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

12 

Những vấn 

đề hiện đại 

trong Toán 

học phổ 

thông 

- Kiến thức:   Cung cấp các kiến thức về toán học hiện đại soi rọi vào toán phổ 

thông và ngược lại nhìn thấy được tính hiện đại chứa đựng trong mỗi khái niệm 

toán học sơ cấp đang được dạy cho học sinh phổ thông. 

- Kỹ năng:  Nắm chắc có hệ thống các kiến thức về lịch sử phát triển các quan 

điểm hiện đại về hình học; đại số, giải tích, nắm chắc các cấu trúc: Không gian 

tôpô, không gian Metric; không gian véctơ Euclid; không gian xạ ảnh, không gian 

afin,  tác động của một nhóm và sơ lược về hình học của nhóm biến đổi, phân loại 

hình học theo quan điểm nhóm.    

- Thái độ, chuyên cần: Tham gia nghe giảng ở lớp đầy đủ, tự đọc tài liệu tham 

khảo và làm các bài tập, tiểu luận mà giáo viên yêu cầu. Dự kiểm tra một lần giữa 

học kì, và làm tiểu luận cuối học kỳ thay cho thi. 

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

13 

Thống kê 

ứng dụng 

trong 

nghiên cứu 

khoa học 

Trang bị cho học viên kiến thức hiện đại về Thống kê và ứng dụng vào nghiên 

cứu khoa học. 
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

14 

Lịch sử 

toán Giải 

tích 

Học viên sẽ biết được các giai đoạn phát triển trong lịch sử của Toán học, biết 

sử dụng lịch sử toán học để giảng dạy môn toán ở trường phổ thông. 
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

15 

Phương 

pháp luận 

nghiên cứu 

khoa học 

Học viên nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học và trình bày các công 

trình khoa học. 
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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16 

Toán rời 

rạc và ứng 

dụng 

- Kiến thức: Cung cấp một số kiến thức cơ sở toán học để hiểu được quá trình 

hoạt động của máy tính điện tử. 

- Kỹ năng:  Nắm vững các kiến thức về các hệ thống đại số, logic Toán và các 

mạch logic, lý thuyết đồ thị, thuật toán và ứng dụng lý thuyết tô màu để giải toán 

sơ cấp.  

- Thái độ, chuyên cần: Tham gia nghe giảng ở lớp đầy đủ, tự đọc tài liệu tham 

khảo và làm các bài tập mà giáo viên yêu cầu. Dự kiểm tra một lần giữa học kì, 

và tham dự kỳ thi hết học phần. 

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

17 
Phương 

trình hàm 

-Mục tiêu chung: Nhằm giới thiệu cho học viên một số hàm đặc biệt có nhiều  

ứng dụng trong lý thuyết phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng 

và  nhiều vấn đề khác. 

-Về nhận thức: Học viên cần nắm vững khái niệm và các tính chất của từng 

hàm đặc biệt. 

- Về thực hành: Học viên cần vận dụng thành thạo các tính chất của hàm đặc 

biệt và ứng dụng chúng trong việc tìm nghiệm của phương trình vi phân và 

phương trình đạo hàm riêng. 

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

18 

Ứng dụng 

của tin học 

trong 

giảng dạy 

toán 

Sinh viên sử dụng thành thạo tin học và các phương tiện dạy học khác vào công  

tác dạy và học môn toán 
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

19 

Lý thuyết 

điều khiển 

toán học 

Học viên nắm chắc các kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển.  2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

20 
Giải tích 

đa trị 
Học viên nắm chắc các kiến thức cơ bản về giải tích đa trị. 2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

21 

Bất đẳng 

thức và 

ứng dụng 

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và nâng cao về bất đẳng thức. 2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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22 

Đại số 

tuyến tính 

nâng cao 

Học viên nắm chắc các kiến thức nâng cao, cần thiết về Đại số tuyến tính như: 

Ma trận chuẩn Jordan của tự đồng cấu, đại số đa tuyến tính, giới hạn trong 

không gian tuyến tính, các tính chất metric của toán tử tuyến tính. 

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

23 
Số học 

nâng cao 
Nâng cao hiểu biết về số học. 2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

24 

Lý thuyết 

sai phân và 

ứng dụng 

Kiến thức: Trang bị cho học viên một số khái niệm và tính chất cơ bản của sai 

phân đồng thời vận dụng nó trong việc giải quyết bài toán tính tổng và bài toán 

xác định số hạng tổng quát của dãy số. 

Kỹ năng: Sử dụng được phương pháp sai phân trong việc giải quyết bài toán tính 

tổng và bài toán xác định số hạng tổng quát của dãy số. 

Thái độ, chuyên cần: Học viên cần lên lớp đầy đủ. 

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

25 

Giải tích 

phức p-

adic 

Người học phải nắm được cách xây dựng trường các số phức p-adic, cách xây 

dựng lý thuyết Nevanlinna p-adic và một số ứng dụng của nó. 
2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

26 

Một số xu 

hướng đổi 

mới dạy 

học hiện 

nay 

- Kiến thức:   Cung cấp các kiến thức về triển khai giáo dục phổ thông mới theo 

tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phải chuyển đổi 

căn bản toàn bộ nền giáo dục từ chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang phát triển 

phẩm chất và năng lực người học, biết vận dụng tri thức vào giải quyết các vấn 

đề thực tiển; chuyển nền giáo dục nặng về chữ nghĩa, ứng thí sang một nền giáo 

dục thực học, thực nghiệp . 

- Kỹ năng:  Học xong học phần học viên có kỹ năng sử dụng một số phương pháp 

dạy học hiệu quả vào môn học của mình; biết tổ chức dạy học kết hợp học tập 

trên lớp và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tập dượt nghiên cứu khoa học xã hội 

của học sinh; Học viên có kỹ năng dạy học trong bối cảnh công nghệ thông tin 

phát triển mạnh mẽ, biết và sử dụng tốt các phương tiện dạy học hiện có như bảng 

tương tác thông minh… để hỗ trợ đổi mới việc lựa chọn, thiết kế nội dung dạy 

học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học .    

2  

- Kiểm tra: 30% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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- Thái độ, chuyên cần: Tham gia nghe giảng ở lớp đầy đủ, tự đọc tài liệu tham 

khảo và làm các bài tập, tiểu luận mà giáo viên yêu cầu. Dự kiểm tra một lần giữa 

học kì, và làm tiểu luận cuối học kỳ thay cho thi 

3. Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

T

T 

Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  Triết học 

-Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết 

học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt 

Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

2  Tiếng Anh 

- Đào tạo trình độ: Tiếng Anh 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt 

Nam 

- Giảng dạy cho học viên Cao học khối ngành Nông-Lâm- Ngư, Sư phạm. 

6  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

3  

Toán cho 

vật lý lý 

thuyết 

- Về tri thức: Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử 

dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: Vật lí lí thuyết và Vật lí 

toán, Vật lí chất rắn, ... 

- Về kĩ năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng 

như số liệu thực nghiệm 

- Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

4  
Cơ học 

lượng tử 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp 

tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý 

hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 

- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán 

- Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

5  Lý thuyết -  Kiến thức 3  - Kiểm tra: 10% 
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chất rắn Sau khi học xong học phần Lý thuyết chất rắn, người học nắm được các vấn đề 

cơ bản của học phần: 

+ Cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn. 

+ Dao động mạng và phonon. 

+ Các trạng thái của điện tử và cấu trúc vùng năng lượng. 

+ Khí Fermi trong vật rắn. 

+ Siêu dẫn. 

+ Vật rắn trong trường ngoài tĩnh, từ tính. 

+ Tương tác của photon với vật rắn. 

+ Một số phương pháp xác định cấu trúc của vật rắn. 

+ Các cơ sở vật lý của hệ cấu trúc nanô.       

- Kĩ năng  

Sau khi học xong học phần Lý thuyết chất rắn, người học có được các kĩ năng 

sau: 

+ Có khả năng tự đọc các giáo trình vật lý lý lý thuyết, áp dụng các kiến thức 

vào các ngành khác như: Vật lý chất rắn, Khoa học vật liệu và một số ngành 

khác. 

+ Vận dụng kiến thức học phần để giải bài tập và giải thích các vấn đề trong 

cuộc sống liên quan đến học phần. 

+ Có kỹ năng tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 

+ Bước đầu hình thành kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

báo cáo tiểu luận 

+ Có kỹ năng trình bày: kỹ năng thuyết trình (báo cáo thảo luận, trình bày cách 

giải bài tập) 

+ Có kỹ năng kiểm tra, đánh giá: đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá. 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

6  

Lý thuyết 

trường tự 

do 

- Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên 

cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, làm nền móng để tiếp tục 

nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt 

nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý 

thuyết và Vật lý toán. 

3  

- Điểm chuyên 

cần và kiểm tra 

thường xuyên: 

10 % 
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- Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

- Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật 

lý của tự nhiên. 

 - Điểm kiểm tra 

giữa học phần: 

20 % 

 - Thi kết thúc 

học phần: 70 % 

 

7  

Phương 

pháp 

NCKH 

chuyên 

ngành 

Môn học sẽ đem đến cho học viên những khái niệm khái quát nhất vế khoahọc 

và NCKH cũng như những kĩ năng cơ bản trong việc thực hiện các 

phươngpháp NCKH định tính để họ có thể tự tìm vấn đề nghiên cứu, trình bày 

kết quảnghiên cứu, và trước hết là thực hiện tốt bản luận văn của mình. 

Học phần này thuộc khối kiến thức chung; sẽ giảng dạy cho học viên 

nhữngkhái niệm cơ bản nhất về khoa học và nghiên cứu khoa học, một số 

phương phápnghiên cứu khoa học giáo dục, các hình thức nghiên cứu khoa học 

2  

- Kiểm tra giữa 

kỳ: 30%  

- Thi cuối kỳ: 

70% 

 

8  
Quang học 

ứng dụng 

+ Tìm hiểu về các hiện tượng căn bản trong vật lý về  tương tác ánh sáng: khúc 

xạ (phi tuyến và không phi tuyến), phản xạ, hấp thụ, bức xạ  và tán xạ  ánh 

sáng.  Tìm hiểu các vật liệu quang học hiện đang được sử dụng trong các thiết 

bị và hệ thống quang: kính quang, kính gốm (ceramic glass), tinh thể quang và 

quang plastic…. 

+ Các loại màng quang học,  ứng dụng của chúng và các cách thiết kế  màng 

và chế tạo màng. 

+ Các loại nguồn sáng thông dụng được sử dụng trong các hệ thống quang học. 

+ Quang  học sợi: những nguyên lý cơ bản về  sự  dẫn sóng trong  ống dẫn 

sóng, sợi quang; tính chất của sợi quang và các ứng dụng của chúng. 

+ Hiệu ứng quang xúc tác và ứng dụng của chúng. 

+ Hiệu ứng quang điện và ứng dụng của chúng.  

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

9  
Cơ học lý 

thuyết 

Trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao về cơ học: Các phương trình 

Lagrange, chuyển động của vật rắn, chuyển động trong trường lực xuyên tâm, 

chuyển động vệ tinh, các bài toán dao động.  

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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10  

Các 

phương 

pháp phân 

tích vật 

liệu 

Học viên nắm được kiến thức cơ bản về các phương pháp đặc trưng vật liệu 

bao gồm zeolite, vật liệu mao quản trung bình, các khoáng vô cơ, các loại 

gốm, vật liệu nano. 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

11  

Các 

phương 

pháp quan 

sát thiên 

văn 

- Về tri thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp 

dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết và nghiên cứu các hệ 

vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và 

khái niệm nhóm, các nhóm thường dùng trong vật lý, lý thuyết biểu diễn 

nhóm. 

- Về kĩ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý 

thuyết, vật lý chất rắn. 

 - Về thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

12  

Lý thuyết 

nhóm và 

ứng dụng 

trong vật 

lý 

- Về tri thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp 

dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết và nghiên cứu các hệ 

vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và 

khái niệm nhóm, các nhóm thường dùng trong vật lý, lý thuyết biểu diễn 

nhóm. 

- Về kĩ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý 

thuyết, vật lý chất rắn. 

 - Về thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

13  
Mô hình 

chuẩn 

- Về kiến thức: Học phần Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho hoc viên kiến thức 

sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của các tương tác điện-yếu 

và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh 

khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, học phần này còn cho thấy sự phù hợp cao 

giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc. 

 - Về kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật lý 

hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 

- Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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14  
Vật lý hạt 

cơ bản 

- Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt 

nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại. 

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý 

thuyết. 

- Các mục tiêu khác: Giúp học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý. 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

15  

Vật lý 

thiên văn 

hiện đại 

- Về tri thức: Học phần nhằm mục đích trang bị kiến thức cho sinh viên về vật 

lý học hiện đại. Về lý thuyết, Sinh viên khi học xong sẽ nắm được các khái 

niệm và quá trình tiến hoá của hành tinh, hệ hành trinh, sao, thiên hà, cụm 

thiên hà, và vũ trụ.  

- Về kĩ năng : Học viên có kỹ năng thực hành các phương pháp đo đạc hiện đại 

 - Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

16  

Vật lý 

năng 

lượng cao 

Cung cấp những kiến thức hiện đại, những thành tựu mới nhất của vật lý trong 

nghiên cứu thế giới vi mô và trong vũ trụ học, cấu tạo vật chất, cấu trúc vật 

chất. Cung cấp những kiến thức về khả năng ứng dụng của vật lý hiện đại 

trong các lĩnh vực năng lượng, nông,  sinh, y,… Học phần sẽ không đi sâu vào 

các tính toán chi tiết mà chủ yếu giới thiệu để sinh viên cao học nắm được văn 

hóa của vật lý học và khoa học hiện đại. 

3  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

17  

Lập trình 

mô phỏng 

cho các hệ 

vật lý 

Người học xác định được phương phápsố, áp dụng tính toán được cho các hệ 

vật lý. Trên cơ sở đó lập trình mô phỏng được các hệ này bằng Mathematica.  
2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

18  

Cơ sở của 

Vật lý học 

hiện đại 

Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại 

Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự 

nhiên. 

Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

19  

Vật lý khí 

quyển tầng 

cao 

- Về tri thức: Học phần này cung cấp những phương pháp cơ bản về quan sát 

thiên văn, chụp ảnh thiên văn và mô tả nguyên lý hoạt động của các thiết bị 

trong quan sát thiên văn. 

- Về kĩ năng : Học viên được học tập kỹ năng sử dụng kính thiên văn quang 

học, xử lý số liệu thiên văn. 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 
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 - Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

20  

Dạy học 

vật lý bằng 

Tiếng Anh 

- Về kiến thức:  

- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi 

học sinh, tóm tắt bài học,.... 

- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang 

được giảng dạy ở trường phổ thông. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý 

- Các mục tiêu khác: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

21  
Laser và 

ứng dụng 

- Kiến thức: Học viên hiểu được nguyên tắc làm việc của các loại laser cơ bản: 

khí, rắn, lỏng, bán dẫn và hiểu được ứng dụng của nó trong đời sống, công 

nghệ kỹ thuật, trong y học... 

- Kỹ năng: học viên vận dụng được các kiến thức vật lý để giải thích cơ chế 

làm việc của các loại laser, các thiết bị laser sử dụng trong kỹ thuật, y học. 

- Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

22  

Trí tuệ 

nhân tạo 

Vật lý 

- Về tri thức: Học phần nhằm mục đích trang bị kiến thức cho học viên về trí 

tuệ nhân tạo và hệ trí tuệ nhân tạo vật lý. Về lý thuyết, học viên khi học xong 

sẽ nắm được các khái niệm về hệ trí tuệ nhân tạo vật lý bao gồm hệ internet 

vạn vật, sensor, thuật toán học máy và học sâu.  

- Về kỹ năng : học viên có kỹ năng thiết kế hệ sensor, hệ trí tuệ nhân tạo vật lý. 

- Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

23  

Phương 

pháp tính 

toán lượng 

tử và mô 

phỏng 

trong 

quang phổ 

Sau khi học xong học phần Phương pháp tính toán lượng tử và mô phỏng trong 

quang phổ, người học nắm được các vấn đề cơ bản của học phần: 

+ Phương pháp tính toán hóa học lượng tử 

+ Các nội dung liên quan đến năng lượng điểm đơn 

+ Các nội dung liên quan đến quá trình tối ưu hóa cấu trúc 

+ Các nội dung liên quan đến tần số tính toán được. 

+ Mô hình hóa của hệ phân tử trong dung dịch ở trạng thái cơ bản và trạng thái 

kích thích 

2  

- Kiểm tra: 10% 

- Tiểu luận: 20% 

- Thi kết thúc 

HP: 70% 

 

4. Sư phạm Toán học: 
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TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  

Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức lý 

luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất 

về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời 

sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận 

thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ 

bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp 

và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng lập 

trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những 

vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của 

hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 

2 HK6 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư duy độc 

lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm tin vào mục 

tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh 

chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị 

của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

thi cuối kì 

>=70% 

5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về 

sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị phương pháp tư 

duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học 

và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan 

niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

6  
Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại 

học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc 

hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản 

(như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng 

ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong 

nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

7  
Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

8  
Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ 

ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng 

Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu 

được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 3 còn 

giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  
Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng 

ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 

ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát 

triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc 

thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả tranh 

về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa 

đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.  

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

10  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại 
2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản 

lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết các 

yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ 

năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn thảo 

văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft 

Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh 

đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào 

học tập và cuộc sống. 

thi cuối kì 

>=70% 

11  
Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và 

điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra 

học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối 

với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp 

phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. 

Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị điều hành, 

Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết kế gọn nhẹ, 

có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập học phần 

này. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

12  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. 

Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác 

lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ 

chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên 

sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào 

trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. Với 

những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong 

chuyên ngành 

13  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần trang 

bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

14  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

15  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể 

người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công 

việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên 

tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

16  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động 

tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản đúng kĩ 

thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, phát triển 

thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra Học 

phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao 

khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
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17  
Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển 

tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… 

Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố chất 

vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, 

khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ 

năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng 

mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao 

trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, 

tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu 

cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên 

thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  
Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế hoạch 

đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản 

đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần trang bị 

cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. Nắm 

vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ 

thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

19  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

20  

Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng như 

việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện 

không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng 

1 HK3 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm 

nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu vũ 

cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể dục 

Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng người 

dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính thi đấu 

cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, 

sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dưới 2 phút. 

thi cuối kì 

>=70% 

21  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

22  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết thực 

cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một số 

động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm 

đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu 

quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần 

thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

23  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

1 HK3 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa 

thi cuối kì 

>=70% 

25  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động 

viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để vận dụng 

học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

26  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số 

vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của 

người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền 

thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

27  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm trang 

bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy


648 

 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự 

nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại 

trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công 

hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự 

phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

28  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một 

số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người 

trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

29  
Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ 

và chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung 

cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và 

lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt 

tương ứng với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo 

lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục tiêu quan trọng 

hơn nữa là giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên 

cứu, r èn luyện ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm 

hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp; Bồi dưỡng cho người 

học thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực 

và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.Học phần có kết 

cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; Rèn luyện kỹ năng 

đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ năng chính tả.  

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

30  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội 

dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức 

xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình 

lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã 

hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự 

điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

31  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên quan 

đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Quy phạm 

pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến pháp; 

Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống tham 

nhũng…. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

32  

Quản lí 

hành chính 

nhà nước 

và quản lí 

giáo dục 

đào tạo 

Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà 

nước và quản lí giáo dục đào tạo, cụ thể: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về Nhà nước, quản lí hành chính Nhà nước, quản lí Nhà nước về Giáo dục và đào 

tạo; Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Điều lệ 

Nhà trường; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học và Giáo 

viên Trung học cơ sở, trung học phổ thông; Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công 

chức; Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Giáo dục địa 

phương. Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng một 

số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào 

tạo vào thực tiễn; Trình bày văn bản đúng thể thức. Rèn luyện sinh viên khả năng 

phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo dục và đào. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

33  

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác định các vấn đề 

nghiên cứu, trình tự nghiên cứu khoa học, phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học khối tự nhiên. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng viết đề cương nghiên cứu khoa 

học, tổ chức quá trình thu thập thông tin, phương pháp xử lý số liệu, cách viết một 

báo cáo khoa học, các bước thực hiện một chuyên đề hoặc khóa luận tốt nghiệp 

khối tự nhiên. Trang bị cho sinh viên phương pháp luận về nghiên cứu khoa học 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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khối tự 

nhiên 

giáo dục, các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học sư phạm ứng 

dụng, cách viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.  

34  Vật lý B 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản thuộc các lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang 

và Vật lý hạt nhân. Vận dụng giải quyết được các bài tập liên quan. Nhận biết và 

giải thích được những hiện tượng thực tế. Yêu thích môn học và có cách nhìn 

khoa học về các sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

35  
Đại số 

tuyến tính 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về lí thuyết, tập hợp, ánh xạ,  ma trận, định thức, 

hệ phương trình tuyến tính. Ứng dụng lí thuyết ma trận định thức, hệ phương trình 

vào nghiên cứu không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính. Cung cấp các kiến thức về 

dạng toàn phương, dạng chính tắc của dạng toàn phương, lí thuyết chéo hóa ma 

trận và các phương pháp đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Trình bày các 

định nghĩa về tích vô hướng  của hai véctơ, không gian  véctơ Euclide và ứng 

dụng để xác định dạng của các đường bậc hai. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

36  
Tập hợp – 

lôgic toán 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lôgic toán: mệnh đề, công thức, suy luận 

toán học, các phương pháp chứng minh; kiến thức về tập hợp: khái niệm tập hợp, 

các phép toán trên tập hợp, tập con, sự lượng hóa, lực lượng của tập hợp; các kiến 

thức về quan hệ hai ngôi với hai loại quan hệ cơ bản là quan hệ tương đương, quan 

hệ thứ tự; kiến thức về ánh xạ: định nghĩa ánh xạ, các ánh xạ đặc biệt. Sinh viên 

có thể dùng kiến thức được học để giải các bài tập trong quá trình học. Thông qua 

môn học, sinh viên có nhận biết  một số ứng dụng của kiến thức môn học trong 

toán phổ thông;  vận dụng kiến thức của học phẩn để học một số học phần liên 

quan. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

37  

Rèn luyện 

kỹ năng 

giải toán sơ 

cấp 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lôgic toán: mệnh đề, công thức, suy luận 

toán học, các phương pháp chứng minh; Giúp sinh viên hệ thống hóa các dạng 

toán và phương pháp giải các bài toán sơ cấp về đại số, giải tích, hình học trong 

chương trình phổ thông; Hình thành cho sinh viên thói quen làm việc có logic, 

trình tự, chặt chẽ, khoa học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

38  Toán A1 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết giới hạn của hàm một 

biến số để sinh viên có thể hiểu một số ứng dụng của chúng trong thực tiễn;  Trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi phân của hàm số một biến 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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để sinh viên có khả năng phân tích, giải thích lập luận các bài toán về đạo hàm và 

vi phân hàm một biến; Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng 

của đạo hàm và vi phân để sinh viên có thể có thể thể tính toán thành thục và biết 

vận dụng các kiến thức đã học một cách linh hoạt và hiểu một số ứng dụng chúng 

trong thực tiễn. 

>=70% 

39  Toán A2 

Cung cấp các khái niệm về nguyên hàm, tích phân không xác định, tích phân xác 

định, tích phân suy rộng; Trình bày các ứng dụng của tích phân xác định để tính 

độ dài, diện tích, thể tích, khối lượng; Trình bày khái niệm chuỗi số, dãy hàm, 

chuỗi hàm 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

40  Toán A3 

Cung cấp cho sinh viên các cấu trúc cơ bản nhất trên không gian Euclide Rn bao 

gồm là cấu trúc tuyến tính, tích vô hướng, cấu trúc định chuẩn, metric, tô-pô và 

sự hội tụ trong không gian này; Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

hàm nhiều biến bao gồm giới hạn, tính liên tục và tính khả vi; ứng dụng các kiến 

thức này vào giải một số bài toán giải tích đơn giản trong toán học; Trang bị cho 

sinh viên một số kiến thức về tính liên tục, tính khả vi và tính khả tích của tích 

phân phụ thuộc tham số. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

41  Toán A4 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản như khái niệm, tính chất, cách tính 

tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng của các tích phân này 

trong thực tế; Cung cấp cho sinh viên các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa 

tích phân đường, tích phân mặt và tích phân bội. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  
Hình học 

giải tích 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vectơ và tọa độ; Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về đường bậc hai trong mặt phẳng bao gồm phương 

trình của đường bậc hai; dạng chính tắc của đường bậc hai, cách đưa phương trình 

của đường bậc hai về dạng chính tắc; một số yếu tố của đường bậc hai; Trang bị 

cho sinh viên một số kiến thức về mặt bậc hai bao gồm phương trình của mặt bậc 

hai trong tọa độ affine và tọa độ trực chuẩn, một số mặt bậc hai không suy biến 

trong không gian. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

43  

Toán học 

trong thực 

tiễn 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một số ứng dụng của hàm số tuyến tính, 

hàm số bậc hai và các hàm số khác; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

ứng dụng của đạo hàm trong một số lĩnh vực của đời sống; Cung cấp cho sinh viên 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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các vấn đề về giáo dục có liên quan đến giáo dục STEM trong chương trình giáo 

dục phổ thông ở Việt Nam. Cung cấp các tiêu chí, quy trình xây dựng và thiết kế 

kế hoạch dạy học chủ đề STEM trong dạy học Toán học. Có năng lực tự đánh giá 

và đánh giá đồng đẳng trong hoạt động xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề STEM. 

>=70% 

44  
Toán rời 

rạc 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về lí thuyết hệ thống đại số, dàn, đại số logic, đại 

số boole; Cung cấp các kiến thức về lý thuyết đồ thị hữu hạn và ứng dụng; Trình 

bày sơ lược về lý thuyết thuật toán, độ phức tạp của thuật toán. 
2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

45  
Đại số đại 

cương 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép toán hai ngôi, vị nhóm, nhóm, nhóm 

con, định lý Lagrăng; nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương; đồng cấu nhóm. Đây 

là nền tảng cơ bản nhất để sinh viên có thể tiếp tục học về các cấu trúc đại số khác; 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vành, miền nguyên, thể, trường, vành 

con, trường con, iđêan, vành thương, iđêan nguyên tố, iđêan cực  đại; đồng cấu 

vành; vành chính, vành Euclide, vành Gauss; vành đa thức một ẩn; vành đa thức 

nhiều ẩn. 

Sinh viên có thể thực hiện các phép toán trên cấu trúc nhóm, vành, trường; chứng 

minh các tính chất quan trong của mỗi cấu trúc; dùng kiến thức được học để giải 

các bài tập trong quá trình học. Thông qua môn học, sinh viên có nhận biết  một 

số ứng dụng của kiến thức về các cáu trúc nhóm, vành, trường trong toán phổ 

thông;  Vận dụng kiến thức của học phẩn để học một số học phần liên quan. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

46  

Không gian 

metric - 

Không gian 

topo 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về không gian metric: khái niệm 

metric và không gian metric, sự hội tụ trong không gian metric, tập mở và tập 

đóng trong không gian metric, tính liên tục và liên tục đều của ánh xạ trong không 

gian metric, không gian metric đầy đủ, không gian metric khả li và không gian 

metric compact; Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về không gian 

topo: khái niệm topo và không gian topo, lưới và lọc, ánh xạ liên tục giữa các 

không gian topo, các lớp không gian topo quan trọng như không gian topo 

Hausdorff, không gian topo chính quy, không gian topo chuẩn tắc, không gian 

topo compact, không gian topo liên thông và không gian topo khả metric. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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47  
Độ đo tích 

phân 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đại số, 𝜎 – đại số, độ đo trên đại số và trên 

𝜎 – đại số, định lí thác triển độ đo, độ đo trên các không gian ℝ, ℝ𝑘; Cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức về hàm đo được, cấu trúc hàm đo được, hội tụ hầu 

khắp nơi và hội tụ theo độ đo; Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tích phân 

Lebesgue, một số định lí về giới hạn dưới dấu tích phân, mối quan hệ giữa tích 

phân Lebesgue và tích phân Riemann. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

48  
Giải tích 

hàm 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản vể chuẩn, không gian tuyến tính định 

chuẩn, không gian Banach và một số trường hợp riêng của nó bao gồm không gian 

có tích vô hướng và không gian Hilbet. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết các không gian đối 

ngẫu bao gồm không gian đối ngẫu, tô-pô yếu và tô-pô *yếu và tính phản xạ của 

không gian; Cung cấp các kiến thức cơ bản về không gian các toán tử tuyến tính 

và lớp các không gian con đặc biệt trong đó bao gồm toán tử ngược, toán tử đối 

ngẫu, toán tử liên hợp và toán tử compact và toán tử hữu hạn chiều; Trang bị cho 

sinh viên các kết quả cơ bản của giải tích hàm tuyến tính bao gồm định lý Baire 

về phạm trù, định lý ánh xạ mở, định lý đồ thị đóng, nguyên lý bị chặn đều và 

định lý Hahn-Banach. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

49  

Phương 

trình vi 

phân 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình, hệ phương trình 

vi phân, một số loại có thể giải được để sinh viên có thể hiểu được một lĩnh vực 

trong toán học hiện đại; Trang bị cho sinh viên những kiến thức về giải đúng, giải 

xấp xỉ, giải số, giải theo cách sử dụng chuỗi; Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức về ứng dụng phương trình, hệ phương trình vi phân trong đời sống như Dân 

số, Bệnh dịch…  

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

50  

Phương 

trình đạo 

hàm riêng 

Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm mở đầu về phương trình đạo hàm riêng 

để sinh viên có thể hiểu một cách khái quát về môn học; Trang bị cho sinh viên 

một số kiến thức cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 1: công 

thức tổng quát, phương pháp giải, công thức nghiệm; Trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về một số loại phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2: Cách 

phân loại và đưa phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2 về dạng chính tắc; 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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Các tính chất, công thức nghiệm của một số bài toán biên – ban đầu của phương 

trình Laplace, phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt. 

51  
Cơ sở số 

học 

Cung cấp cách xây dựng tập số tự nhiên theo phương pháp bản số; các tính chất 

trên tập hợp số tự nhiên; Cung cấp cách xây dựng vành số nguyên; các tính chất 

trên vành số nguyên; Cung cấp cách xây dựng các trường số bao gồm trường số 

hữu tỉ, trường số thực, trường số phức và các tính chất trên các trường số này; 

Trang bị kiến thức về đa thức; đa thức bất khả qui trên các trường số; cách giải 

phương trình bậc ba và bậc bốn bằng công thức Cardano. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

52  

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Cung cấp hệ thống từ vựng về toán học bằng tiếng Anh, các thuật ngữ toán học 

bằng tiếng Anh; Hướng dẫn cách đọc tài liệu toán bằng tiếng Anh, nghe bài 

giảng toán bằng tiếng Anh, dịch tài liệu toán từ tiếng Anh sang tiếng Việt và 

ngược lại; Rèn luyện cách trình bày tài liệu toán học bằng tiếng Anh 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

53  
Phương 

pháp tính 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về sai số và số xấp xỉ; Cung cấp cho sinh 

viên một số phương pháp giải gần đúng một phương trình phi tuyến; Cung cấp 

cho sinh viên một số phương pháp nội suy đa thức và phương pháp bình phương 

cực tiểu; Cung cấp cho sinh viên một số phương pháp giải gần đúng phương trình 

vi phân. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

54  

Nhập môn 

lý thuyết 

xấp xỉ 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức đại cương về lý thuyết xấp xỉ, các trường 

hợp cụ thể hơn liên quan đến xấp xỉ hàm bởi đa thức, xấp xỉ tốt nhất và các đặc 

trưng của nó; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết nội suy 

và phương pháp cầu phương Gauss. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

55  
Hàm biến 

phức 

Cung cấp kiến thức về số phức, tô pô trên mặt phẳng phức; Cung cấp khái niệm 

hàm chỉnh hình, ánh xạ bảo giác, tích phân hàm chỉnh hình và các ứng dụng; 

Trình bày khái niệm chuỗi Taylor, chuỗi Laurentz, khai triển chuỗi, lý thuyết 

thặng dự và các ứng dụng của thặng dư 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

56  
Lý thuyết 

module 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về module và đồng cấu để sinh 

viên có thể hiểu được một cấu trúc đại số quan trọng trong toán học hiện đại;  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tích và tổng trực tiếp, module 

tự do để sinh viên thấy được mối liên hệ giữa cấu trúc module với các cấu trúc 

toán học khác;  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tích ten xơ và 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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dãy khớp để sinh viên có thể tiếp tục học các học phần chuyên sâu về đại số hiện 

đại.  

57  
Xác suất 

thống kê 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác 

suất của đại lượng ngẫu nhiên;  Ứng dụng lí thuyết xác suất để nghiên cứu thống 

kê;  Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng. 
2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

58  Số luận 

Cung cấpkhái niệm về Lý thuyết chia hết trên vành số nguyên;  Trang bị những 

kiến thức về các hàm số số học cơ bản;  Trình bày khái niệm về lý thuyết đồng 

dư, phương trình và hệ phương trình đồng dư một ẩn. 
2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

59  
Lý thuyết 

Galois 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mở rộng trường để sinh viên 

có thể hiểu được cấu trúc của trường và các trường mở rộng trong đại số;  Trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Lý thuyết Galois để sinh viên hiểu 

được mối liên hệ giữa trường phân rã với nhóm Galois của một đa thức; Cung cấp 

cho sinh viên một số ứng dụng của Lý thuyết mở rộng trường và Lý thuyết Galois 

để sinh viên hiểu được vai trò của đại số hiện đại trong việc nghiên cứu các bài 

toán cổ điển quan trọng.  

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

60  

Hình học 

afine và 

Euclide 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về không gian affine, mục tiêu Affine, 

tọa độ của điểm theo một mục tiêu cho trước, phẳng trong không gian affine, vị 

trí tương đối của các phẳng, tỉ số đơn giúp sinh viên có thể vận dụng lý thuyết đã 

học để xây dựng một không gian Affine, xét các vị trí tương đối của các phẳng, 

viết được phương trình các phẳng và dùng tâm tỉ cự để chứng minh một số bài 

toán liên quan đến tỉ lệ trong hình học Affine;  Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức về Ánh xạ affine giữa hai không gian Affine, phép biến đổi Affine, những 

kiến thức này giúp sinh viên có thể xác định được mối liên kết giữa hai không 

gian Affine, sử dụng định nghĩa và tính chất của ánh xạ Affine để tìm hiểu về các 

yếu tố của không gian affine cho trước; Trang bị cho sinh viên những kiến thức 

về Siêu mặt bậc hai trong không gian affine, các yếu tố xác định siêu mặt bậc hai, 

siêu mặt bậc hai qua các phép biến đổi Affine giúp cho sinh viên phân loại các 

siêu mặt bậc hai, tìm các yếu tố của siêu mặt bậc hai, giải được các bài toán liên 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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quan giữa siêu mặt bậc hai và các yếu tố khác; Cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức vềKhông gian Euclid, góc, khoảng cách, thể tích, ánh xạ đẳng cự, phép dời 

hình, siêu mặt bậc hai trong không gian Euclid, giúp sinh viên đánh giá được khi 

nào sẽ tồn tại một mục tiêu trực chuẩn, giải quyết các vấn đề có liên quan đến trực 

chuẩn, góc và khoảng cách, tìm được điểm bất động và phương bất động, giải 

được bài toán affine trong hình học Euclid, tìm được dạng chính tắc của siêu mặt 

bậc hai. Xác định được siêu cầu và các yếu tố liên quan.  

61  
Hình học 

xạ ảnh 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về không gian xạ ảnh để sinh 

viênhiểu được một loại không gian hình học trong toán học;  Trang bị cho sinh 

viên những tính chất của không gian xạ ảnh n  chiều để sinh viên thấy được mối 

quan hệ giữa không gian xạ ảnh và các loại không gian hình học khác; Trang bị 

cho sinh viên những kiến thức về siêu mặt bậc hai để sinh viên có thể hiểu được 

đặc trưng cơ bản của hình hình học trong không gian xạ ảnh. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

62  
Hình học 

tuyến tính 

 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chọn lọc nhất về hình học affine, hình học 

Euclide trong mặt phẳng và trong không gian, hình học xạ ảnh;  Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về conic và dạng toàn phương, bao gồm Dạng toàn 

phương affine và conic affine tổng quát, Dạng toàn phương xạ ảnh và conic xạ 

ảnh, tỉ  số kép và áp dụng trên conic, đường tròn và phép nghịch đảo, chùm đường 

tròn;  Trang bị cho sinh viên một số kiến thức về đường cong, bao hình, đường 

pháp bao. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

63  
Hình học vi 

phân 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về trường vectơ, ánh xạ tiếp xúc và đạo hàm của 

trường vectơ trong không gian hữu hạn chiều; Trình bày đầy đủ về lý thuyết đường 

và mặt trong E2, E3 cong thức timnhs độ cong và  sơ lược về đa tạp khả vi; Trình 

bày khái niệm dạng vi phân và các phép toán trên dạng vi phân, giới thiệu sơ lược 

về hình học nội bộ của siêu mặt. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

64  
Quy hoạch 

tuyến tính 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về lập bài toán quy hoạch tuyến tính từ 

bài toán tực tế sản xuất có dạng tuyến tính; Cung cấp cho sinh viên một số thuật 

toán để giải bài toán quy hoạch tuyến this và vận dụng giải các bài toán ở phổ 

thông; Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về bài toán vận tải và thuật toán 

để giải chúng. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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65  
Đại số sơ 

cấp 

Cung cấp các khái niệm, tính chất và một số ứng dụng của đa thức; Trình bày các 

khái niệm, phương pháp, kĩ thuật giải phương trình, bất phương trình, hệ phương 

trình và hệ bất phương trình nói chung và đi sâu tìm hiểu một số loại thông dụng; 

Đưa ra các khái niệm, tính chất, phương pháp chứng minh bất đẳng thức; giới 

thiệu một số bất đẳng thức thường gặp.  

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

66  
Hình học 

sơ cấp 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hệ tiên đề Hinbe của hình học Euclide; 

hệ tiên đề xây dựng hình học phổ thông Việt Nam; Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức về sự liên thuộc giữa các hình, quan hệ song song và quan hệ vuông 

góc; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phép biến hình, hình đa diện và 

hình lồi, dựng hình và quỹ tích; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức để sinh 

viên thấy được mối quan hệ giữa toán học cao cấp và toán học phổ thông. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

67  
Chuyên đề 

đại số 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết phạm trù và hàm tử 

để sinh viên có thể nghiên cứu sâu về toán học hiện đại; Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về đồng điều, đối đồng điều, hàm tử dẫn xuất để sinh viên 

có thể học tập và nghiên học chuyên sâu về đại số hiện đại. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

68  
Chuyên đề 

hình học 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về trường véctơ: Định nghĩa trường véctơ, trường 

véctơ trên đa tạp, dạng vi phân trên đa tạp, dạng symplectic; Cung cấp một số kiến 

thức về đại số tuyến tính symplectic: Không gian véctơ symplectic, đa tạp 

symplectic, đẳng cấu symplectic;  Trình bày khái niệm đa tạp lagrange, phân thớ 

đối tiếp xúc, phân thớ chuẩn tắc T*X. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

69  
Chuyên đề 

giải tích 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất, công thức xác suất 

theo độ đo Lebesgue để sinh viên có thể hiểu được khái niệm và công thức xác 

suất trong toán học hiện đại; Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại về 

vector ngẫu nhiên, phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên và đặc trưng của 

vector ngẫu nhiên để sinh viên thấy được sự nâng cao các khái niệm này so với 

kiến thức đã được học trước đó của học phần Xác suất -Thống kê; Trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm đặc trưng, luật số lớn, định lý giới hạn 

trung tâm để sinh viên có thể giải thích được các quy luật của hiện tượng ngẫu 

nhiên trong đời sống.  

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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70  

Lý luận 

dạy học 

môn Toán 

 Sinh viên có hiểu biết cơ bản về những vấn đề chung của Giáo dục học: Bản chất 

của giáo dục, chức năng của giáo dục, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển 

của xã hội, giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; Nắm được những vấn đề cơ 

bản của Lí luận dạy học: Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các khâu của quá trình 

dạy học; Nguyên tắc dạy học, Phương pháp và hình thức dạy học;  Nắm được 

những vấn đề cơ bản của Lí luận giáo dục: Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các khâu 

của quá trình giáo dục; Nguyên tắc giáo dục, Phương pháp giáo dục; Sinh viên có 

thái độ tích cực khi học tập và nghiên cứu giáo dục học và những vấn đề trong 

thực tiễn giáo dục ở Việt Nam và thế giới hiện nay; Hình thành thái độ đúng đắn 

đối với công tác dạy học và giáo dục học sinh; Hình thành thái độ tích cực đối với 

nghề dạy học, bước đầu hình thành tình cảm và lí tưởng nghề nghiệp; Hình thành 

kĩ năng vận dụng kiến thức giáo dục học vào hình thành kĩ năng sư phạm của bản 

thân, có kĩ năng phát hiện những vấn đề của thực tiễn giáo dục hiện nay; Biết vận 

dụng phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và tuân thủ chặt chẽ 

các nguyên tắc dạy học để vận dụng vào các học phần PPDH chuyên ngành của 

bản thân; Biết vận dụng phối hợp các phương pháp và tuân thủ chặt chẽ các 

nguyên tắc giáo dục, bước đầu hình thành kĩ năng trong công tác chủ nhiệm lớp 

và giáo dục học sinh. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

71  
Tâm lý học 

giáo dục 

Người học nhận diện được những tri thức cơ bản về  tâm lí học, tâm lí học lứa 

tuổi, giao tiếp sư phạm; Người học nắm được các thuật ngữ chuyên ngành: bản 

chất tâm lí người, sự phát triển của tâm lí người ở từng giai đoạn lứa tuổi học sinh 

các cấp học, hiểu biết về các quá trình nhận thức ở các giai đoạn lứa tuổi, yêu cầu 

nhân cách người giáo viên; Học phần còn giúp người học tiếp cận nền tảng kiến 

thức tâm lí học qua việc tìm hiểu tri thức chuyên ngành như giáo dục học, xã hội 

học, phương pháp giảng dạy. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

72  

Giáo dục 

học phổ 

thông 

 Sinh viên có hiểu biết cơ bản về những vấn đề chung của Giáo dục học: Bản chất 

của giáo dục, chức năng của giáo dục, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển 

của xã hội, giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; Nắm được những vấn đề cơ 

bản của Lí luận dạy học: Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các khâu của quá trình 

dạy học; Nguyên tắc dạy học, Phương pháp và hình thức dạy học; Nắm được 

những vấn đề cơ bản của Lí luận giáo dục: Bản chất, động lực, nhiệm vụ, các khâu 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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của quá trình giáo dục; Nguyên tắc giáo dục, Phương pháp giáo dục; Sinh viên có 

thái độ tích cực khi học tập và nghiên cứu giáo dục học và những vấn đề trong 

thực tiễn giáo dục ở Việt Nam và thế giới hiện nay; Hình thành thái độ đúng đắn 

đối với công tác dạy học và giáo dục học sinh; Hình thành thái độ tích cực đối với 

nghề dạy học, bước đầu hình thành tình cảm và lí tưởng nghề nghiệp; Hình thành 

kĩ năng vận dụng kiến thức giáo dục học vào hình thành kĩ năng sư phạm của bản 

thân, có kĩ năng phát hiện những vấn đề của thực tiễn giáo dục hiện nay; Biết vận 

dụng phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và tuân thủ chặt chẽ 

các nguyên tắc dạy học để vận dụng vào các học phần PPDH chuyên ngành của 

bản thân; Biết vận dụng phối hợp các phương pháp và tuân thủ chặt chẽ các 

nguyên tắc giáo dục, bước đầu hình thành kĩ năng trong công tác chủ nhiệm lớp 

và giáo dục học sinh. 

73  

Phương 

pháp giảng 

dạy Hình 

học 

Giúp sinh viên có kiến thức cụ thể về dạy học vectơ, biến hình, tọa độ, … ở trường 

THPT; Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản như tính toán, vẽ hình, nhận 

dạng hình, … năng lực vận dụng môn hình học vào giải các bài tập và ứng dụng 

trong thực tiễn; Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc độc lập, tự học, có 

thói quen làm việc có kế hoạch, … 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

74  

Phương 

pháp giảng 

dạy Đại số 

và Giải tích 

Trình bày mục đích, nhiệm vụ và nội dung dạy học học phần Đại số và Giải tích 

ở trường phổ thông;  Trang bị cho sinh viên các kiến thức về vị trí và tầm quan 

trọng, các quan điểm trình bày, mục đích và yêu cầu, phương pháp dạy học từng 

phần của các nội dung: dạy học chủ đề tập hợp số, dạy học chủ đề hàm số, dạy 

học chủ đề giới hạn và đạo hàm, dạy học chủ đề phương trình và bất phương trình, 

dạy học chủ đề nguyên hàm và tích phân, dạy học chủ đề đại số tổ hợp; Sinh viên 

thực hành giảng dạy các nội dung của môn toán giải tích và đại số trong chương 

trình phổ thông, bước đầu làm quen với việc đứng lớp, hình thành và rèn luyện 

những phẩm chất cần thiết của nhà giáo. 

3 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

75  

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sư phạm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm cơ bản của một 

giáo viên tương lai bao gồm các hoạt động trong lớp học, hoạt động tập thể, hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán; Hệ thống hoá kiến thức 

đã học về nghiệp vụ sư phạm như: Tâm lí học, Giáo dục học, phương pháp dạy 

học bộ môn bằng hành động thực hành thường xuyên; Hình thành và phát triển 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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năng lực giao tiếp, tư duy phản biện để nhận xét và góp ý cho các giáo án và bài 

giảng, năng lực tự chủ, tự học, năng lực hợp tác và làm việc nhóm. 

76  
Kiến tập sư 

phạm 

Tìm hiểu về Nhà Trường – nơi kiến tập sư phạm; Tìm hiểu được vai trò và công 

việc của giáo viên; Tìm hiểu học sinh – Lớp kiến tập sư phạm; Phát triển các kĩ 

năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng hợp tác, kĩ năng dự giờ và đánh giá giờ giảng, 

soạn giáo án, tổ chức hoạt động giáo dục…; Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, 

có thái độ tích cực, trách nhiệm trong việc rèn luyện và học tập. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

77  
Thực tập 

sư phạm 

 Giúp sinh viên hệ thống hóa và vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được đào 

tạo; kiến thức, kĩ năng sư phạm vào thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục ở 

trường phổ thông; Giúp sinh viên có kiến thức về thực tiễn giáo dục ở trường phổ 

thông, phát triển khả năng giao tiếp, quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục của nhà 

giáo; Giúp sinh viên sư phạm có thái độ tích cực đối với việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của nhà giáo trong công tác giảng dạy, giáo dục nhân cách cho học sinh; 

TTSP là khâu rất quan trọng, giúp sinh viên sư phạm hình thành xúc cảm, tình 

cảm với nghề dạy học; yêu thương, tôn trọng học sinh; mong muốn được cống 

hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước; Giúp SV hình thành kĩ năng cơ bản của 

người giáo viên: Kĩ năng soạn án, lập kế hoạch giảng dạy; kĩ năng lập kế hoạch 

công tác giáo dục; kĩ năng giảng dạy; kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp; kĩ năng 

tổ chức các hoạt động giáo dục, phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học 

sinh; kĩ năng tổ chức các hoạt động phong trào;  Hình thành và phát triển sống, kĩ 

năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, giúp sinh viên sư phạm rút ra nhiều bài 

học và kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác giáo dục, tạo hành trang vững 

vàng cho những nhà giáo tương lai. 

5 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

78  

Ứng dụng 

tin học 

trong giảng 

dạy toán 

học 

Cung cấp cho người học cơ sở lý luận của việc ứng dụng CNTT và các phương 

tiện hiện đại khác trong hoạt động dạy học môn Toán ở THPT;  Hình thành kĩ 

năng sử dụng một số phần mềm hỗ trợ dạy và học; Hình thành kĩ năng phân tích 

và khác thác hiệu quả các phần mềm trong từng tình huống dạy học; Giúp người 

học thừa nhận việc ứng dụng công nghệ và phương tiện hiện đại vào tổ chức 

hoạt động dạy học là xu thế tất yếu. Từ đó giúp người học tăng tính chủ động 

tìm hiểu và vận dụng CNTT để nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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79  

Thực hành 

kỹ năng sư 

phạm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo 

dục   và kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp học; 

Có thái độ tích cực đối với hoạt động rèn nghề. Chủ động tham gia các hoạt động 

rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Bước đầu hình thành tình cảm và lí tưởng nghề 

nghiệp; Hình thành và phát triển kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục cơ bản và kĩ 

năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp học.  

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

80  
Khoá luận 

tốt nghiệp 

 

7 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

81  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

 

3 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

82  

Một số vấn 

đề hiện đại 

về GT ở 

phổ thông 

Nhìn nhận một cách tổng quát các khái niệm về tập hợp, quan hệ, ánh xạ và hàm 

số được trình bày trong chương trình toán học phổ thông; Tổng hợp những khái 

niệm về giải tích hiện đại như topo, metric, chuẩn có mặt trong chương trình 

Toán giải tích phổ thông; Nghiên cứu cách trình bày khái niệm về giới hạn, liên 

tục, đạo hàm và tích phân của chương trình giải tích phổ thông hiện hành. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

83  

Một số vấn 

đề hiện đại 

về hình học 

ở phổ 

thông 

Cung cấp các kiến thức về sự hình thành của hình học sơ cấp, về tác phẩm “nguyên 

lý” của hình học sơ cấp, một số hệ Tiên đề trong hình học sơ cấp; Trình bày các 

kiến thức về không gian hình học, cách phân chia hình học, khái niệm về hình 

học, hình hình học; Trình bày sự thể hiện hình học véctơ, hình học tọa độ trong 

nội dung môn toán trung học hiện nay, và những lưu ý trong dạy học những nội 

dung này;  trình bày hai bài toán cơ bản của toán phổ thông dưới quan điểm của 

toán học hiện đại đó là bài toán quỹ tích và bài toán dựng hình. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

84  
Hình học 

hiện đại 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chọn lọc nhất của lí thuyết đa tạp khả vi và 

không gian phân thớ;  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí thuyết 

liên thông bao gồm liên thông tuyến tính trên đa tạp khả vi và tren không gian 

phân thớ véctơ  ứng dụng các kiến thức này vào giải một số bài toán đơn giản 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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trong toán học; Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về Hình học 

Riemann. 

85  

Đại số Lie 

và nhóm 

Lie 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về đa tạp khả vi; Trình bày về đại số Lie, các 

đồng cấu đại số Lie; Trình bày khái niệm nhóm Lie, một số nhóm Lie quan 

trọng, đồng cấu nhóm Lie 
2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

86  

Phương 

trình sai 

phân và 

ứng dụng 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sai phân, tính chất và một số 

ứng dụng của sai phân;   Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương 

trình sai phân, phương trình sai phân tuyến tính: một số khái niệm, công thức 

nghiệm, phương pháp tìm nghiệm riêng, nghiệm tổng quát; Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 và cấp 2: 

một số khái niệm, công thức nghiệm, phương pháp tìm nghiệm riêng, nghiệm tổng 

quát của phương trình thuần nhất, không thuần nhất, với hệ số hằng và hệ số biến 

thiên; Trang bị cho sinh viên một số ứng dụng của phương trình sai phân tuyến 

tính cấp 1, phương trình sai phân tuyến tính cấp 2. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

87  
Phương 

trình hàm 

Tổng hợp những tính chất đặc trưng quan trọng của hàm số;  Trình bày phương 

pháp giải các lớp phương trình hàm sinh bởi các phép tính số học và sinh bởi các 

phép biến đổi hình học. 
2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

 

5. Sư phạm Vật lí 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  

Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức lý 

luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất 

về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời 

sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 
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thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ 

bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp 

và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng 

lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những 

vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của 

hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư duy độc 

lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm tin vào mục 

tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh 

chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị 

của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

5  
Lịch sử 

Đảng Cộng 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 
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sản Việt 

Nam 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về 

sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị phương pháp tư 

duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học 

và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan 

niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

6  
Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại 

học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc 

hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản 

(như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng 

ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong 

nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

7  
Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

8  
Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 



665 

 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

9  
Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng 

ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 

ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát 

triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc 

thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả tranh 

về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa 

đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.  

3 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

10  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại 

cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản 

lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết các 

yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ 

năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn thảo 

văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft 

Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh 

đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào 

học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 
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11  
Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và 

điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra 

học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối 

với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp 

phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. 

Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị điều hành, 

Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết kế gọn nhẹ, 

có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập học phần 

này. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

12  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. 

Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác 

lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ 

chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên 

sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào 

trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. Với 

những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn 

có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong 

chuyên ngành 

2 HK1 

Điểm thi cuối kì 

100% (bài tập 

lớn) 

13  
Tâm lí giáo 

dục 

Người học nhận diện được những tri thức cơ bản về  tâm lí học, tâm lí học lứa 

tuổi, giao tiếp sư phạm. Người học nắm được các thuật ngữ chuyên ngành: bản 

chất tâm lí người, sự phát triển của tâm lí người ở từng giai đoạn lứa tuổi học sinh 

các cấp học, hiểu biết về các quá trình nhận thức ở các giai đoạn lứa tuổi, yêu cầu 

nhân cách người giáo viên. Học phần còn giúp người học tiếp cận nền tảng kiến 

thức tâm lí học qua việc tìm hiểu tri thức chuyên ngành như giáo dục học, xã hội 

học, phương pháp giảng dạy. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

15%, điểm thi 

cuối kì 85% 
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14  

Quản lí 

hành chính 

nhà nước 

và quản lí 

giáo dục 

đào tạo 

Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà 

nước và quản lí giáo dục đào tạo, cụ thể: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về Nhà nước, quản lí hành chính Nhà nước, quản lí Nhà nước về Giáo dục và đào 

tạo; Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Điều lệ 

Nhà trường; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học và Giáo 

viên Trung học cơ sở, trung học phổ thông; Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công 

chức; Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Giáo dục địa 

phương. Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng một 

số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào 

tạo vào thực tiễn; Trình bày văn bản đúng thể thức. Rèn luyện sinh viên khả năng 

phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đềvề quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo dục và đào. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

15  

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục 

khối tự 

nhiên 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác định các vấn đề 

nghiên cứu, trình tự nghiên cứu khoa học, phương pháp triển khai một đề tài khoa 

học khối tự nhiên. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng viết đề cương nghiên cứu khoa 

học, tổ chức quá trình thu thập thông tin, phương pháp xử lý số liệu, cách viết một 

báo cáo khoa học, các bước thực hiện một chuyên đề hoặc khóa luận tốt nghiệp 

khối tự nhiên. Trang bị cho sinh viên phương pháp luận về nghiên cứu khoa học 

giáo dục, các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học sư phạm ứng 

dụng, cách viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.  

2 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

16  
Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ 

và chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung 

cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và 

lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt 

tương ứng với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và 

tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục tiêu quan 

trọng hơn nữa là giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự 

nghiên cứu, r èn luyện ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu 

và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp; Bồi dưỡng cho 

người học thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 



668 

 

chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.Học 

phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; Rèn 

luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ năng chính tả.  

17  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên quan 

đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Quy phạm 

pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến pháp; 

Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống tham 

nhũng…. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

18  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội 

dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức 

xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc 

trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình 

lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã 

hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự 

điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

19  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần trang 

bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

20  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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21  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể 

người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công 

việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên 

tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

22  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động 

tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản đúng kĩ 

thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, phát triển 

thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra Học 

phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao 

khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

23  
Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển 

tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… 

Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố chất 

vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, 

khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ 

năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng 

mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao 

trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, 

tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu 

cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên 

thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 
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24  
Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế hoạch 

đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản 

đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần trang bị 

cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. Nắm 

vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ 

thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

25  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

26  

Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng như 

việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện 

không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng 

thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm 

nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu vũ 

cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể dục 

Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng người 

dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính thi đấu 

cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, 

sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

27  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

28  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một 

số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên 

nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang 

lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế 

hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

29  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80% 

30  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

31  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động 

viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để vận dụng 

học những học phần khác. 

32  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số 

vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của 

người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền 

thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

33  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công 

tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật 

tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh 

tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến 

công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng 

trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn 

quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

34  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng 

một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng 

người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 
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35  
Toán cho 

Vật lí 1 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ma trận và định thức để sinh 

viên hiểu và thực hiện được các phép toán về ma trận, tính được định thức và hạng 

của ma trận, đồng thời tìm được ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước; 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ phương trình tuyến tính, giúp sinh 

viên xác định được một hệ phương trình có nghiệm hay không mà không cần giải 

cụ thể, đồng thời giải được hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Crame 

và phương pháp Gauss; Trang bị cho sinh viên những kiến thức về không gian 

vectơ n-chiều, không gian Euclid, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương để 

sinh viên có thể xác định được cơ sở, số chiều của không gian vecto, tìm được 

công thức đổi tọa độ từ một cơ sở này sang cơ sở khác, chứng minh một ánh xạ 

cho trước là một ánh xạ tuyến tính và tìm được ma trận của nó trong theo cặp cơ 

sở cho trước, đồng thời hiểu được thuật toán chéo hóa ma trận, chứng minh được 

một ánh xạ là dạng song tuyến tính và tìm được ma trận của dạng song tuyến tính 

cho trước, tìm được dạng toàn phương tương ứng, xác định được ma trận của dạng 

song tuyến tính và dạng toàn phương, vận dụng phương pháp Jacobi và Lagrang 

để đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

36  
Toán cho 

Vật lí 2 

Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về lý thuyết tập hợp và tập số 

phức; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi tích phân 

của hàm một biến số và hàm số nhiều biến số để sinh viên có thể hiểu một số ứng 

dụng của chúng trong thực tiễn. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

37  
Toán cho 

Vật lí 3 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhưkhái niệm, tính chất, 

cách tính tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng của các tích 

phân này trong thực tế. Cung cấp cho sinh viên các công thức biểu diễn mối quan 

hệ giữa tích phân đường, tích phân mặt và tích phân bội. Cung cấp cho sinh viên 

một số khái niệm và cách tính căn bản của một số dạng phương trình vi phân. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70% 

38  Cơ học 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về động học chất điểm, động lực 

học chất điểm, các định luật bảo toàn trong cơ học, cơ học vật rắn, cơ học chất 

lưu, trường hấp dẫn, và thuyết tương đối hẹp Einstein. Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng vận dụng được kiến thức trên để giải quyết bài tập của các hệ cơ học; và 

giải thích một số hiện tượng thực tế trong cuộc sống và khoa học kỹ thuật. Bồi 

dưỡng và hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự 

4 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 
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nghiên cứu và làm việc nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc và tập 

trung trong học tập. 

39  Nhiệt học 

Học phần trình bày được các khái niệm cơ bản, nội dung các định luật, nguyên lý 

của nhiệt học.Vận dụng được kiến thức để giải các bài tập liên quan và giải thích 

được các hiện tượng nhiệt xảy ra bên trong vật, trong tự nhiên và trong đời sống. 

Hình thành và phát triển năng lực hợp tác, làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có 

tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc, cẩn thận, trung thực và tập trung trong 

học tập. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

40  Điện từ học 

 Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về điện 

trường, từ trường, sóng điện từ và các ứng dụng của kiến thức trong cuộc sống 

làm cơ sở để học tập các môn chuyên ngành và giảng dạy tốt hơn các kiến thức 

phần điện, từ trong chương trình vật lí phổ thông. Rèn luyện cho sinh viên có khả 

năng vận dụng kiến thức và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Hình thành 

sự yêu thích môn học, tính chuyên cần, tự giác và nhận thức được vai trò quan 

trọng của môn học đối với nghề nghiệp và đời sống. 

4 HK4 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

41  Quang học 

Học phần trang bị các kiến thức Vật lí thuộc lĩnh vực Quang học. Rèn luyện cho 

sinh viên giải được các bài tập liên quan. Bồi dưỡng cho sinh viên vận dụng được 

các kiến thức được trang bị để giải thích được một số hiện tượng và những ứng 

dụng liên quan đến quang hoc trong đời sống và kĩ thuật. Bồi dưỡng cho sinh viên 

vận dụng được các kiến thức được trang bị ở trên vào việc giảng dạy, việc nghiên 

cứu cho bậc phổ thông và các bậc học cao hơn. Rèn luyện cho sinh viên có khả 

năng tìm kiếm thông tin, xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện để thúc đẩy hiệu 

quả hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. Hình thành và phát triển năng 

lực làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, 

nghiêm túc và tập trung trong học tập. 

4 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

42  
Thực hành 

Cơ học 

Học phần  củng cố lại các kiến thức lý thuyết đã học trong học phần Cơ học. Trang 

bị các kiến thức về các thiết bị thí nghiệm, kĩ năng thực nghiệm, phương pháp đo 

đạc và thu thập số liệu thực nghiệm, phương pháp xử lý sai số trong thực hành Cơ 

học. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hiện các thao tác thực hành một cách 

1 HK1 

Trọng số thi kết 

thúc học phần: 

100% (điểm HP: 

trung bình cộng 

điểm đánh giá 
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nghiêm túc, cẩn thận và trung thực. Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên thế 

giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc nhóm. 

của 8 bài thí 

nghiệm) 

43  
Thực hành 

Nhiệt học 

Học phần hệ thống lại các khái niệm cơ bản, nội dung các định luật, nguyên lí của 

nhiệt học liên quan đến các bài thí nghiệm. Cung cấp bản hướng dẫn để sinh viên 

thực hiện được các thí nghiệm, thu thập số liệu và đánh giá kết quả thí nghiệm. 

Rèn luyện cho sinh viên năng lực thực hành thí nghiệm và hướng dẫn được người 

khác thực hiện thí nghiệm. Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, tư duy 

phản biện, năng lực tự chủ, tự học và làm việc nhóm. Thể hiện được tinh thần 

trách nhiệm, thái độ nghiệm túc, cẩn thận, trung thực và tập trung trong học tập. 

 

1 HK1 

Trọng số thi kết 

thúc học phần: 

100% (điểm HP: 

trung bình cộng 

điểm đánh giá 

của 8 bài thí 

nghiệm) 

44  
Thực hành 

Điện học 

Học phần  củng cố lại các kiến thức lí thuyết thuộc nội dung điện từ học . Cung 

cấp bản hướng dẫn để sinh viên thực hiện được các thí nghiệm, thu thập số liệu 

và đánh giá kết quả thí nghiệm. Rèn luyện cho sinh viên năng lực thực hành thí 

nghiệm và hướng dẫn được người khác thực hiện thí nghiệm. Hình thành và phát 

triển năng lực giao tiếp, tư duy phản biện, năng lực tự chủ, tự học và làm việc 

nhóm. Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trung 

thực và tập trung trong học tập. 

1 HK4 

Trọng số thi kết 

thúc học phần: 

100% (điểm HP: 

trung bình cộng 

điểm đánh giá 

của 8 bài thí 

nghiệm) 

45  
Thực hành 

Quang học 

Học phần củng cố lại các kiến thức cơ bản về bản chất của ánh sáng và sự tương 

tác của ánh sáng với môi trường. Cung cấp bản hướng dẫn để sinh viên thực hiện 

được các thí nghiệm, thu thập số liệu và đánh giá kết quả thí nghiệm. Rèn luyện 

cho sinh viên năng lực thực hành thí nghiệm và hướng dẫn được người khác thực 

hiện thí nghiệm. Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, tư duy phản biện, 

năng lực tự chủ, tự học và làm việc nhóm. Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, 

thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trung thực và tập trung trong học tập. 

 

1 HK5 

Trọng số thi kết 

thúc học phần: 

100% (điểm HP: 

trung bình cộng 

điểm đánh giá 

của 8 bài thí 

nghiệm) 

46  

Vật lí 

nguyên tử 

và hạt nhân 

 Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu trúc, 

đặc điểm của nguyên tử và hạt nhân. Rèn luyện cho sinh viên có khả năng vận 

dụng kiến thức và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Hình thành sự yêu 

thích môn học, tính tích cực, tự giác và nhận thức được vai trò quan trọng của 

môn học đối với đời sống. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 
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47  
Phương 

pháp toán lí 

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về các phép toán nâng cao, cách thiết lập 

và giải phương trình vật lí toán và một số hàm đặc biệt trong vật lí. Rèn luyện kỹ 

năng tính toán, vận dụng kiến thức lí thuyết vào các bài toán cụ thể. Rèn luyện và 

bồi dưỡng ý thức chuyên cần, tự học, hợp tác; nhận thức được vai trò quan trọng 

của môn học đỗi với sự phát triển của vật lí học. 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

48  
Dao động 

và sóng 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu của dao động điều hòa, 

dao động  điện từ điều hòa, dao động cơ tắt dần, dao động cơ học cưỡng bức, dao 

động điện tắt dần, sóng cơ học, và sóng âm. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận 

dụng kiến thức môn học để giải bài tập, giải thích các hiện tượng trong tự nhiên 

trong cuộc sống và trong khoa học kỹ thuật liên quan đến môn học. Rèn luyện các 

kỹ năng thực hành (tiến hành thí nghiệm, thu thập và xử lí số liệu, …). Bồi dưỡng 

và hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên 

cứu và làm việc nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tập trung 

trong học tập. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

49  
Thiên văn 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các định luật chuyển 

động của thiên thể, cách tính lịch và thời gian, sự thay đổi thời tiết trên Trái đất, 

sự hình thành các hành tinh, đặc điểm và sự hình thành các sao, các thiên hà. Rèn 

luyện kỹ năng làm việc nhóm. Rèn luyện kỹ năng thực hành và quan sát thiên văn. 

Bồi dưỡng cho sinh viên sự hứng thú với môn học, đam mê về Vật lí Thiên văn, 

có nhận thức khoa học về không gian vũ trụ. 

2 HK3 
30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

50  
Cơ học 

lượng tử 1 

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản của cơ học lượng tử, trình bày được khái 

niệm hàm sóng của hạt vi mô và tính chất cơ bản của hàm sóng. Hiểu được các 

tính chất của toán tử và giao hoán tử. Cung cấp cho người học các khái niệm cơ 

bản trong cơ học lượng tử như: trạng thái, phép đo trong cơ lượng tử và xác suất 

để đo các đại lượng động lực, trị trung bình và độ bất định trong phép đo các đại 

lượng động lực. Trang bị cho sinh viên phương pháp giải một số bài toán liên 

quan đến việc chuẩn hoá hàm sóng, xác suất tìm thấy hạt chuyển động trong một 

không gian đã cho. Từ đó vận dụng các tính chất của toán tử, giao hoán tử để giải 

các bài toán liên quan. Trang bị cho sinh viên  kiến thức liên quan đến phương 

trình trị riêng của toán tử, đặc biệt là toán tử năng lượng, tính được các giao hoán 

tử cơ bản trong cơ học lượng tử; các bài toán liên quan đến việc tính xác suất và 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 
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trị trung bình của các đại lượng động lực ứng với một trạng thái đã cho; Phương 

pháp giải phương trình Schrodinger dừng cho các bài toán kinh điển trong cơ học 

lượng tử như bài toán dao động tử điều hòa lượng tử, hố thế sâu vô hạn, bài toán 

nguyên tử Hydro,…Rèn luyện ý thức chuyên cần, tự học, học tập theo nhóm, 

làm quen với phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, gắn kết kiến 

thức lí thuyết với thực tiễn nghề nghiệp. Bồi dưỡng ý thức học tập nghiêm túc, 

mạnh dạn, tự chủ, sáng tạo, đề xuất ý kiến trong khi làm bài, thảo luận ở nhóm và 

ở lớp, yêu nghề dạy học và có lí tuởng nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp; 

khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc theo nhóm; năng động sáng tạo, 

biết đúc rút kinh nghiệm; ham học hỏi và sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn phù 

hợp với ngành đào tạo. 

51  

Hóa học 

đại cương 

1 

Học phần cung cấp cho sinh viên không chuyên những kiến thức cơ bản về cấu 

tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trang bị những kiến 

thức cơ bản về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về nhiệt động lực học các phản ứng hóa học. Trang bị những kiến thức cơ bản 

về động học các phản ứng hóa học, nhận thức được vai trò các yếu tố ảnh hưởng 

đến tốc độ phản ứng hóa học trong việc xác định điều kiện để sản xuất các chất 

trong công nghiệp. Cung cấp những kiến thức cơ bản về dung dịch như khái niệm, 

các loại dung dịch, đặc điểm. Trang bị những kiến thức cơ bản về mối quan hệ 

giữa phản ứng hóa học và dòng điện 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

52  
Sinh học 

đại cương 

Học phần  trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hoạt động sống 

trong cơ thể sinh vật; cấu trúc, chức năng của tế bào, các mô, các cơ quan, các hệ 

cơ quan trong cơ thể Động - Thực vật để thấy được vai trò của các hoạt động sống 

đối với sự tồn tại, phát triển của cơ thể sinh vật và làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến 

thức của các học phần chuyên sâu về Tế bào, Động vật, Thực vật, Vi sinh vật. 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở vật chất và cơ chế của 

Di truyền - Biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào; các loại biến dị và các qui 

luật di truyền để thấy được vai trò của Di truyền - Biến dị đối với tiến hóa và chọn 

giống; là cơ sở để lĩnh hội các kiến thức của học phần Di truyền học, Sinh học 

phân tử, Giải bài tập sinh học, Chọn giống Động - Thực vật, Công nghệ sinh học, 

Di truyền y học. Trang bị cho người học các kiến thức khái quát về các nhân tố 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 
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sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật và diễn thế sinh thái để thấy được 

vai trò của các nhân tố sinh thái đối với đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái; là 

cơ sở cho việc lĩnh hội các kiến thức các kiến thức của Sinh thái học và Khoa học 

môi trường. Rèn luyện cho người học các kỹ năng làm việc trong phòng thí 

nghiệm sinh học: nguyên tắc giữ vệ sinh - an toàn trong phòng thí nghiệm; nguyên 

tắc về cách sử dụng, bảo quản các dụng cụ, trang thiết, hóa chất trong phòng thí 

nghiệm sinh học; kỹ thuật thực hiện một số thí nghiệm, bài thực hành nhằm củng 

cố các kiến thức lý thuyết của học phần.  

53  
Cơ học 

lượng tử 2 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các cách biểu diễn khác nhau như 

biểu diễn tọa độ, biểu diễn xung lượng và biểu diễn năng lượng. Cung cấp kiến 

thức cơ bản về hàm sóng mô tả hệ bao gồm nhiều hạt vi mô, biết các biểu diễn 

trạng thái của một hệ hạt Boson và hệ hạt Fermion, đồng thời hiểu được ý nghĩa 

của nguyên lí loại trừ Pauli. Cung cấp kiến thức cơ bản về lí thuyết nhiễu loạn và 

phương pháp biến phân. Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa 

học, yêu thích môn học, phát triển năng lực tự học và làm việc nhóm; có tinh thần 

trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập trung trong học tập; 

làm quen với phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết, ham học hỏi, sẵn sàng học 

tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

54  

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành Vật 

lí 

Học phần  cung cấp cho sinh viên kiến thức về từ vựng các phép tính toán trong 

tiếng Anh, các từ vựng Tiếng Anh chuyên nhành Vật lí. Rèn luyện khả năng đọc 

hiểu, phân tích, dịch thuật, tra tài liệu, từ điển và thuyết trình bằng tiếng Anh cho 

các nội dung chuyên ngành Vật lí. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và thuyết 

trình. Bồi dưỡng trách nhiệm và nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh 

với sự phát triển vật lí 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

55  
Vật lí khí 

quyển 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khí quyển tầng thấp: cơ 

chế của gió, bão, dông sét…, phương pháp phòng chống những rủi ro tự nhiên. 

Học phần còn trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tầng điện ly và ứng dụng 

của nó trong truyền thông. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Bồi dưỡng cho sinh 

viên sự hứng thú với môn học, đam mê về Vật lí khí quyển. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 
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56  
Cơ học lí 

thuyết 

 Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu của Cơ học chất điểm, 

các phương trình chuyển động Lagrange, các định luật bảo toàn, tích phân các 

phương trình chuyển động, các phương trình chính tắc Hamilton và Cơ học tương 

đối tính.  Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng được kiến thức trên để xây 

dựng các phương trình chuyển động của các hệ cơ học; và giải thích một số hiện 

tượng thực tế trong cuộc sống và khoa học kỹ thuật. Bồi dưỡng và hình thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học; phát triển năng lực tự nghiên cứu và làm việc 

nhóm; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tập trung trong học tập. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

57  

Nhiệt động 

lực học và 

Vật lí 

thống kê 

Học phần trang bị, củng cố các kiến thức cơ bản về các nguyên lí nhiệt động lực 

học, các đặc trưng của vật lí thống kê và áp dụng chúng vào trong các hệ thực. 

Rèn luyện kỹ năng tính toán, vận dụng các nguyên lí nhiệt động lực học và các 

hàm thống kê vào các hệ thực. Rèn luyện ý thức chuyên cần, tự học, hợp tác; nhận 

thức được vai trò của vật lí thống kê trong sự phát triển của vật lí học và đời sống. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

58  
Điện động 

lực học 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về trường tĩnh điện và 

tương tác giữa điện trường với các hạt mang điện. Trang bị cho sinh viên các kiến 

thức nền tảng về từ trường và tương tác giữa từ trường với dòng điện. Cung cấp 

cho sinh viên các phương trình mô tả trường điện từ trong môi trường chân không, 

năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bào toàn. 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phương trình mô tả trường điện từ trong 

môi trường vật chất, hiện tượng phân cực trong điện môi, trong tinh thể và trong 

môi trường dẫn điện, mô hình lưỡng cực từ, hệ phương trình Maxwell trong môi 

trường vật chất. Rèn luyện khả năng giải được các bài tập liên quan, nhận biết và 

giải thích được một số hiện tượng liên quan trong kỹ thuật và trong đời sống. 

Rèn luyện và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic; năng lực 

phân tích, tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học; thái độ nghiêm túc, tích cực 

chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

59  
Vật lí chất 

rắn 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể; các 

tính chất chung của vật rắn như dao động mạng, vùng năng lượng, nhiệt dung, 

tính chất từ; các tính chất của kim loại. Rèn luyện cho sinh viên có khả năng vận 

dụng kiến thức; các kỹ năng mềm trong việc học và dạy. Hình thành sự yêu thích 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 
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môn học, tính tự giác, tích cực và có cách nhìn khoa học về các sự vật hiện tượng 

trong thế giới tự nhiên 

60  
Kỹ thuật 

điện 

Học phần  cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về dòng điện xoay chiều ba 

pha, nguyên tắc và cấu tạo hoạt động của máy biến áp, động cơ điện 1 pha, 3 pha, 

khí cụ điện. Trang bị cho sinh viên phương pháp sử dụng số phức để giải các bài 

tập mạch điện xoay chiều 3 pha, các phương pháp mở máy điều khiển động cơ 3 

pha trong thực tế. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lắp ráp mạch thí nghiệm thực 

tế về mạch xoay chiều 3 pha, mạch mở máy động cơ, mạch điều khiển động cơ 3 

pha. Bồi dưỡng tính cẩn thận trong thực hành theo quy tắc an toàn điện. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

61  Điện tử học 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về mạch điện tuyến tính, cấu 

tạo và nguyên tắc hoạt động của các linh kiện điện tử thụ động, tích cực. Cung 

cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các 

mạch khuếch đại, máy phát dao động. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

tính toán linh kiện cho các mạch tuyến tính, mạch khuếch đại, bộ lọc tích cực; kỹ 

năng  thực hành và kỹ năng thiết kế mạch điện tử ứng dụng thực tế. Bồi dưỡng 

cho sinh viên tinh thần học tập tích cực, thái độ nghiêm túc, trung thực trong khâu 

xử lí số liệu thực hành. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

62  

Thực tập, 

thực tế 

chuyên 

môn 

Học phần cung cấp cho sinh viên cấu tạo, nguyên lí hoạt động của kính thiên văn 

và một số phương pháp quan sát Thiên văn. Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử 

dụng thành thạo các loại kính thiên văn và kỹ năng thiết kế kính thiên văn đơn 

giản. Bồi dưỡng thái độ học tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm 

túc báo cáo thu hoạch. 

 

1 HK4 

Trọng số thi kết 

thúc học phần: 

100% (Điểm bài 

báo cáo thực 

tập, thực tế 

chuyên môn) 

63  

Giáo dục 

học phổ 

thông 

 Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục học, 

những vấn đề cơ bản của giáo dục học, lí luận dạy học, lí luận giáo dục. Giáo dục 

học phổ thông còn là sự khái quát những lí luận về công tác dạy học, giáo dục học 

sinh trung học phổ thông, thực tiễn và quá trình tổ chức các hoạt động, dạy học 

và giáo dục học sinh trung học phổ thông. Bên cạnh đó, giáo dục học phổ thông 

còn trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng để có thể tiếp tục học các học phần 

thực hành kĩ năng nghề ở trường trung học phổ thông. Vì vậy, giáo dục học phổ 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 
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thông được xem là học phần là cơ sở của một số học phần, trong đó có các học 

phần giáo học pháp bộ môn. 

64  

Nhập môn 

ngành sư 

phạm Vật lí 

Học phần  trang bị một số lí luận về nghề dạy học như khái niệm và mục tiêu nghề 

dạy học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, những yêu cầu mới đối với giáo 

viên vật lí trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Giới thiệu về lịch sử 

ngành vật lí và một số nhà khoa học vật lí điển hình, giới thiệu về Trường, Khoa, 

ngành đào tạo và chương trình đào tạo ngành sư phạm Vật lí. Giới thiệu và bước 

đầu hình thành cho sinh viên một số kĩ năng nền sử dụng trong học tập và một số 

kĩ năng chuyên môn. Bồi dưỡng những phẩm chất của nhà giáo, động cơ đúng 

đắn, thái độ tích cực trong học tập, vững tin với sự lựa chọn về ngành nghề, từ đó 

hình thành lòng yêu nghề. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

65  
Lí luận dạy 

học Vật lí 

Học phần  trang bị cơ sở lí luận của việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học ở trường 

phổ thông. Trang bị cơ sở lí luận về phương pháp dạy học vào dạy học vật lí ở 

trường phổ thông. Trang bị cơ sở lí luận của việc sử dụng các phương tiện dạy 

học vật lí ở trường phổ thông. Trang bị cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học vật lí. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức trên để 

thiết kế tiến trình dạy học vật lí phát triển tư duy sáng tạo và giáo dục tư tưởng kĩ 

thuật tổng hợp cho học sinh. Hình thành và phát triển năng lực làm việc nhóm, tự 

chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc và tập trung trong học 

tập. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

66  

Phương 

pháp dạy 

thí nghiệm 

Vật lí phổ 

thông 

Học phần hệ thống lại cơ sở lí luận về thí nghiệm và sử dụng thí nghiệm trong dạy 

học vật lí ở trường phổ thông. Cung cấp hướng dẫn sử dụng một số thiết bị thí 

nghiệm thường dùng và một số bài thí nghiệm trong chương trình vật lí phổ thông. 

Rèn luyện cho sinh viên năng lực thực hành thí nghiệm, hướng dẫn được người 

khác thực hiện thí nghiệm và sử dụng được thí nghiệm trong việc xây dựng tiến 

trình dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thông. Hình thành và 

phát triển năng lực giao tiếp, tư duy phản biện, năng lực tự chủ, tự học và làm việc 

nhóm. Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc, cẩn thận, trung 

thực và tập trung trong học tập. 

2 HK7 

Trọng số thi kết 

thúc học phần: 

100% (điểm HP: 

trung bình cộng 

điểm đánh giá 

của 8 bài thí 

nghiệm) 
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67  

Phương 

pháp giảng 

dạy Vật lí 

Học phần trang bị kiến thức về kĩ thuật dạy học và phương pháp dạy học trong 

dạy học vật lí ở trường phổ thông. Rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng 

các kỹ thuật và phương pháp dạy học để thiết kế kế hoạch dạy học đáp ứng được 

mục tiêu hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Hình thành 

và phát triển năng lực làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, 

thái độ nghiệm túc và tập trung trong học tập. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

68  

Ứng dụng 

tin học 

trong giảng 

dạy Vật lí 

Học phần trình bày được vai trò, những nguyên tắc, yêu cầu của việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học, đặc biệt là dạy học Vật lí. Rèn luyện kỹ năng 

thực hành một số phần mềm ứng dụng trong dạy học Vật lí (soạn giáo án, mô 

phỏng thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá). Rèn luyện ý thức chuyên cần, kỹ năng tự 

học, làm việc nhóm; nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào quá trình dạy học Vật lí, say mê tìm hiểu, cập nhật thêm những kiến 

thức, phần mềm phục vụ hiệu quả cho việc dạy học Vật lí. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

69  

Kiểm tra, 

đánh giá 

trong dạy 

học Vật lí 

Học phần trang bị các khái niệm cơ bản, các hình thức kiểm tra - đánh giá, phương 

pháp thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra, phương pháp phân tích và đánh giá câu hỏi 

và bải kiểm tra. Rèn luyện cho sinh viên vận dụng được kiến thức đã được trang 

bị để lập kế hoạch và tổ chức đánh giá, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, thiết kế câu 

hỏi, đề kiểm tra, xây dựng đáp án và thang điểm, đánh giá các câu hỏi và đề kiểm 

tra. Rèn luyện kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế câu hỏi, đề 

kiểm tra và trong phân tích, đánh giá các câu hỏi và đề kiểm tra đã xây dựng. Bồi 

dưỡng năng lực làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái 

độ nghiệm túc và tập trung trong học tập. 

2 HK7 
20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

70  

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sư phạm 

Học phần hệ thống lại một số nội dung của nghiệp vụ giáo dục và nghiệp vụ giảng 

dạy trong chương trình giáo dục phổ thông. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng soạn 

thảo giáo án hoạt động giáo dục và giáo án chuyên môn; năng lực tổ chức một bài 

học theo giáo án đã soạn. Phát triển năng lực giao tiếp, tư duy phản biện để nhận 

xét và góp ý cho các giáo án và bài giảng, năng lực tự chủ, tự học, năng lực hợp 

tác và làm việc nhóm. Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc, cẩn 

thận, trung thực và tập trung trong học tập. 

1 HK7 

Điểm thi cuối kỳ 

100 % (Điểm 

của học phần 

chính là trung 

bình cộng của 

điểm giáo án, 

điểm tập giảng 

× 2 và điểm 

nhận xét, góp ý. 
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71  
Kiến tập sư 

phạm 

Tìm hiểu về Nhà Trường - nơi kiến tập sư phậm. Tìm hiểu được vai trò và công 

việc của giáo viên. Tìm hiểu học sinh - Lớp kiến tập sư phạm. Phát triển các kĩ 

năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng hợp tác, kĩ năng dự giờ và đánh giá giờ giảng, 

soạn giáo án, tổ chức hoạt động giáo dục, …Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, 

có thái độ tích cực, trách nhiệm trong việc rèn luyện và học tập. 

2 HK5 

Điểm thi cuối kì 

100 % (Điểm do 

trường phổ 

thông đánh giá 

theo hướng 

dẫn). 

72  
Thực tập 

sư phạm 

Giúp sinh viên hệ thống hóa và vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được đào 

tạo; kiến thức, kĩ năng sư phạm vào thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục ở 

trường phổ thông. Giúp sinh viên có kiến thức về thực tiễn giáo dục ở trường phổ 

thông, phát triển khả năng giao tiếp, quản lí, tổ chức hoạt động giáo dục của nhà 

giáo. Giúp sinh viên sư phạm có thái độ tích cực đối với việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của nhà giáo trong công tác giảng dạy, giáo dục nhân cách cho học sinh. 

TTSP là khâu rất quan trọng, giúp sinh viên sư phạm hình thành xúc cảm, tình 

cảm với nghề dạy học; yêu thương, tôn trọng học sinh; mong muốn được cống 

hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Giúp SV hình thành kĩ năng cơ bản của 

người giáo viên: Kĩ năng soạn án, lập kế hoạch giảng dạy; kĩ năng lập kế hoạch 

công tác giáo dục; kĩ năng giảng dạy; kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp; kĩ năng 

tổ chức các hoạt động giáo dục, phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học 

sinh; kĩ năng tổ chức các hoạt động phong trào. Hình thành và phát triển sống, kĩ 

năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, giúp sinh viên sư phạm rút ra nhiều bài 

học và kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác giáo dục, tạo hành trang vững 

vàng cho những nhà giáo tương lai. 

5 HK8 

Điểm thi cuối kì 

100 % (Điểm do 

trường phổ 

thông đánh giá 

theo hướng 

dẫn). 

73  

Thực hành 

kĩ năng sư 

phạm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo 

dục   và kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp học. 

Có thái độ tích cực đối với hoạt động rèn nghề. Chủ động tham gia các hoạt động 

rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Bước đầu hình thành tình cảm và lí tưởng nghề 

nghiệp. Hình thành và phát triển kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục cơ bản và kĩ 

năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với phù hợp với cấp học.  

 

1 HK7 
30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 
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74  

Chuyên đề 

dạy học 

tích hợp 

Học phần trang bị cơ sở lí luận của dạy học tích hợp như khái niệm, các mức độ 

tích hợp, các phương pháp và kĩ thuật trong dạy học tích hợp, quy trình xây dựng 

và tổ chức chủ đề tích hợp KHTN và chủ đề tích hợp STEM trong dạy học vật lí, 

đánh giá năng lực trong dạy học tích hợp. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận 

dụng được kiến thức trên để thiết kế, tổ chức và đánh giá chủ đề dạy học tích hợp 

khoa học tự nhiên và tích hợp STEM theo định hướng phát triển năng lực và phẩm 

chất của người học. Bồi dưỡng năng lực làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh 

thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tập trung trong học tập. 

2 HK7 
20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

75  

Phương 

pháp dạy 

giải bài tập 

Vật lí phổ 

thông 

Học phần trang bị lí luận chung về việc sử dụng bài tập trong giảng dạy vật lí ở 

trường phổ thông như vai trò, phân loại và một số phương pháp giải bài tập thuộc 

một số nội dung trong chương trình vật lí phổ thông. Rèn luyện cho sinh viên kĩ 

năng giải các loại bài tập vật lí và kĩ năng hướng dẫn học sinh giải các bài tập vật 

lí. Hình thành và phát triển năng lực làm việc nhóm, năng lực giao tiếp, tự chủ và 

tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc và tập trung trong học tập. 

2 HK7 
20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

76  

Thiết kế 

hoạt động 

dạy học 

Vật lí 

Học phần củng cố một số kiến thức về con đường hình thành kiến thức vật lí, 

chương trình môn vật lí và hoạt động dạy học môn vật lí ở trường phổ thông. Hệ 

thống lại một số phương pháp và phương tiện dạy học trong môn vật lí. Trang bị 

quy trình thiết kế hoạt động dạy học vật lí ở trường phổ thông. Rèn luyện cho sinh 

viên kĩ năng vận dụng được kiến thức trên để thiết kế tiến trình dạy học vật lí theo 

định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS. Hình thành và 

phát triển năng lực làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái 

độ nghiệm túc và tập trung trong học tập. 

2 HK7 
20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

77  

Phân tích 

chương 

trình Vật lí 

phổ thông 

Học phần trang bị kiến thức về quan điểm xây dựng chương trình, cấu trúc chương 

trình, mục tiêu chuẩn kiến thức kĩ năng và năng lực cần hình thành trong chương 

trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí. 

Trang bị kiến thức về cấu trúc xây dựng chương trình vật lí, logic hình thành các 

nội dung, các lưu ý khi tổ chức dạy học các nội dung kiến thức đó. Rèn luyện cho 

sinh viên kĩ năng vận dụng được kiến thức trên để phân tích, nhận xét chương 

trình môn học hiện hành và xây dựng được kế hoạch dạy học môn học trong 

chương trình giáo dục phổ thông mới. Hình thành và phát triển năng lực làm việc 

2 HK7 
20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 
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nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiệm túc và tập trung 

trong học tập. 

78  Hạt cơ bản 

Học phần  trang bị cho sinh viên các kiến thức về các hạt cơ bản, biết cách phân 

loại các hạt cơ bản theo quan điểm tương tác. Cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về một số quá trình rã phổ biến của các hạt cơ bản. Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về các đối xứng xây dựng nên lí thuyết thống nhất các tương 

tác theo vật lí hiện đại. Bồi dưỡng và hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa 

học, yêu thích môn học, phát triển năng lực tự học và làm việc nhóm; có tinh thần 

trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc và tập trung trong học tập; 

làm quen với phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết, ham học hỏi sẵn sàng học 

tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

79  

Đo lường 

các đại 

lượng 

không điện 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đơn vị đo, chuẩn, mẫu, 

đặc điểm của cảm biến. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp đo lường các 

đại lượng không điện. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành và thiết kế một 

số hệ đo lường không điện thông minh. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thuyết 

trình và làm việc nhóm. Bồi dưỡng cho sinh viên tinh thần học tập tích cực, thái 

độ nghiêm túc trong học tập. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 

cuối kì 70%. 

80  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

 
7 HK8 

Điểm thi cuối kì 

100%. 

81  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

 
3 HK8 

Điểm thi cuối kì 

100%. 

82  

Giáo dục 

môi trường 

trong dạy 

học vật lí 

Học phần trang bị một số kiến thức về môi trường, giáo dục môi trường nói chung 

và giáo môi trường trong giảng dạy vật lí ở trường phổ thông. Rèn luyện cho sinh 

viên kĩ năng vận dụng được kiến thức trên để thiết kế, tổ chức và đánh giá chủ đề 

giáo dục môi trường trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. Bồi dưỡng năng lực 

làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và 

tập trung trong học tập. Bồi dưỡng ý thức trong việc cải thiện và bảo vệ môi 

trường, giáo dục người khác bảo vệ môi trường. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

83  
Cơ sở vật 

liệu học 

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về vật liệu. Rèn luyện cho sinh viên giải 

được các bài tập liên quan. Bồi dưỡng cho sinh viên vận dụng được các kiến thức 
2 HK8 

Điểm tích lũy 

30%, điểm thi 
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được trang bị để giải thích được mối tương quan giữa cấu trúc và tính chất của 

một số vật liệu thông dụng trong đời sống. Bồi dưỡng cho sinh viên vận dụng 

được các kiến thức được trang bị ở trên vào việc giảng dạy, việc nghiên cứu cho 

bậc phổ thông và các bậc học cao hơn. Rèn luyện cho sinh viên có khả năng tìm 

kiếm thông tin, xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện để thúc đẩy hiệu quả hoàn 

thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. Hình thành và phát triển năng lực làm việc 

nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên cần, nghiêm túc 

và tập trung trong học tập. 

cuối kì 70%. 

84  
Kỹ thuật 

hạt nhân 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các ứng dụng của kỹ thuật 

hạt nhận trong các lĩnh vực khảo cổ, công nghiệp, y sinh và nông nghiệp. Rèn 

luyện cho sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức; các kỹ năng mềm trong việc 

học và dạy. Hình thành sự yêu thích môn học, tính tự giác và nhận thức được vai 

trò quan trọng của môn học đối với đời sống. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

85  

Hoạt động 

trải nghiệm 

sáng tạo 

trong dạy 

học Vật lí 

Học phần  trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo như khái 

niệm, bản chất, đặc điểm, các dạng hoạt động trải nghiệm, các hình thức tổ chức, 

quy trình xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm, phương pháp tổ chức và 

định hướng đánh giá hoạt động trải nghiệm. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận 

dụng được kiến thức trên để thiết kế, tổ chức và đánh giá các chủ đề trải nghiệm 

sáng tạo trong dạy học vật lí theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất 

của người học. Bồi dưỡng năng lực làm việc nhóm, tự chủ và tự học; có tinh thần 

trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tập trung trong học tập. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

20%, điểm thi 

cuối kì 80%. 

 

6. Sư phạm Hóa học 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  
Triết học 

Mác – Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức 

lý luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát 

nhất về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

3 HK3 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng 

lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

4  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư 

duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm 

tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng 

cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được 

vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị 

phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, 

học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

6  
Tâm lí giáo 

dục 

Người học nhận diện được những tri thức cơ bản về  tâm lí học, tâm lí học lứa 

tuổi, giao tiếp sư phạm. Người học nắm được các thuật ngữ chuyên ngành: bản 

chất tâm lí người, sự phát triển của tâm lí người ở từng giai đoạn lứa tuổi học 

sinh các cấp học, hiểu biết về các quá trình nhận thức ở các giai đoạn lứa tuổi, 

yêu cầu nhân cách người giáo viên. Học phần còn giúp người học tiếp cận nền 

tảng kiến thức tâm lí học qua việc tìm hiểu tri thức chuyên ngành như giáo dục 

học, xã hội học, phương pháp giảng dạy. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

7  

Quản lí hành 

chính nhà 

nước và 

quản lí giáo 

dục đào tạo 

Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà 

nước và quản lí giáo dục đào tạo, cụ thể: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về Nhà nước, quản lí hành chính Nhà nước, quản lí Nhà nước về Giáo dục và đào 

tạo; Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Điều 

lệ Nhà trường; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học và 

Giáo viên Trung học cơ sở, trung học phổ thông; Luật Giáo dục, Luật cán bộ, 

công chức; Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Giáo dục địa 

phương. Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng một 

số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào 

tạo vào thực tiễn; Trình bày văn bản đúng thể thức. Rèn luyện sinh viên khả năng 

phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đềvề quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo dục và đào. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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8  
Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ 

và chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để 

cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao 

tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng 

tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp 

nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục 

tiêu quan trọng hơn nữa là giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu, r èn luyện ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập 

nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp; 

Bồi dưỡng cho người học thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.Học phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận 

văn bản; Rèn luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ 

năng chính tả.  

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa 

học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Sinh viên nâng cao 

được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa 

xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất 

nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã 

hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

10  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội 

dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức 

xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc 

trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình 

lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã 

hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự 

điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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11  Tiếng Anh 1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc 

hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản 

(như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng 

ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong 

nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

12  Tiếng Anh 2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng 

Anh. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

13  Tiếng Anh 3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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14  Tiếng Anh 4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng 

ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh 

viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc 

thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc 

mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các 

bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết 

để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học 

phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia 

nói tiếng Anh.  

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

15  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại 

cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản 

lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết 

các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện 

kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn 

thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với 

Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. 

Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 

hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

16  Khởi nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài 

ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị 

điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết 

kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

17  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. 

Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác 

lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ 

chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên 

sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào 

trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. Với 

những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn 

có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong 

chuyên ngành 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần 

trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

19  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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20  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể 

người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công 

việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên 

tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

21  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số 

động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản 

đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, 

phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. 

Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần 

thể thao khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

22  
Cầu lông cơ 

bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển 

tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… 

Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố 

chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức 

bền, khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động 

tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp 

ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu 

quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện 

các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện 

và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu 

biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc gia 

khác nhau trên thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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23  
Bóng bàn cơ 

bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần 

cơ bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần 

trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. 

Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một 

số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn 

bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

25  
Thể dục nhịp 

điệu cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực 

hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả 

năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với 

âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu 

vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể dục 

Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng 

người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

26  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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27  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết 

thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một 

số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên 

nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang 

lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế 

hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

28  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

29  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

30  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc 

gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để 

vận dụng học những học phần khác. 

31  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một 

số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm 

của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

32  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh 

chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 

môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc 

phòng. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

33  

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng 

người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

34  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học giáo dục 

khối tự 

nhiên 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác định các vấn 

đề nghiên cứu, trình tự nghiên cứu khoa học, phương pháp triển khai một đề tài 

khoa học khối tự nhiên. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng viết đề cương nghiên 

cứu khoa học, tổ chức quá trình thu thập thông tin, phương pháp xử lý số liệu, 

cách viết một báo cáo khoa học, các bước thực hiện một chuyên đề hoặc khóa 

luận tốt nghiệp khối tự nhiên. Trang bị cho sinh viên phương pháp luận về nghiên 

cứu khoa học giáo dục, các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa 

học sư phạm ứng dụng, cách viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.  

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

35  
Văn hóa học 

đường 

Xây dựng văn hóa nhà trường tại các cơ sở giáo dục trong bối cảnh kinh tế thị 

trường đinh hướng XHCN và hội nhập quốc tế như hiện nay là một nhiệm vụ rất 

quan trọng, được Chính phủ (đề án 1299 năm 2018), Bộ GD & ĐT (Kế hoạch 

hành động 1506 năm 2019), tỉnh Đắk Lắk (chỉ thị 04 năm 2020) và Trường Đại 

học Tây Nguyên (Quyết định số 1576/QĐ-ĐHTN-CTCT&HSSV ngày 

16/8/2016) rất quan tâm chỉ đạo. 

Văn hóa học đường là học phần cung cấp cho người học hệ thống những 

kiến thức lí luận về văn hóa, văn hóa nhà trường, những tác động của nhà 

trường đến nhân cách người học, những hình thức cơ bản của văn hóa học 

đường, giúp người học nắm bắt được những yêu cầu của xã hội đối với đạo 

đức nhà giáo, học sinh, sinh viên khi ứng xử, sinh hoạt, tham gia các hoạt 

động trong nhà trường. 

Đồng thời học phần này còn giúp cho sinh viên tự giác thực hiện nội quy, 

quy chế của nhà trường, định hướng được mục đích cũng như lựa chọn cho 

bản thân rèn luyện thái độ, hành vi đúng đắn theo yêu cầu của xã hội, có 

mong muốn góp phần làm cho văn hóa nhà trường lành mạnh, góp phần 

xây dựng văn hóa nhà trường ngày càng tiến bộ hơn, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

36  
Đại số và 

hình giải tích 

Học phần gồm 3 chương: Chương 1 cung cấp các kiến thức về ma trận, định thức, 

hệ phương trình tuyến tính và cách giải các hệ phương trình tuyến tính. Chương 

2 giúp sinh viên hiểu được thế nào là không gian vectơ và các yếu tố cơ bản của 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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không gian vectơ như cơ sở, số chiều, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính và 

dạng toàn phương. Chương 3 nghiên cứu về phương trình và hình dạng của 

đường bậc hai, mặt bậc hai. Học phần này giúp cho sinh viên ngành hoá hiểu rõ 

cấu trúc của một không gian vectơ, nhận biết phương trình và hình vẽ của các bất 

biến bậc hai, đây là học phần cơ sở để sinh viên ngành hoá học tiếp các học phần 

khác trong chương trình đào tạo như là học phần Toán A3, Các quá trình hoá 

học, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ… 

>=70% 

37  
Xác suất 

thống kê 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm 

về lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác 

suất, các công thức tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối 

xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lí thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các 

quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần chính sau đây: thu 

thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ước lượng 

các tham số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết 

thống kê, lí thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông 

dụng trong các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y 

học, giáo dục… 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

38  
Toán cao 

cấp 

Học phần Toán cao cấp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về về 

phép tính vi tích phân của hàm một biến số, phép tính vi phân và cực trị hàm nhiều 

biến, chuỗi số, chuỗi hàm và phương trình vi phân,... Học phần này được thực hiện 

cho sinh viên năm nhất. Thông qua việc học toán cao cấp 1, sinh viên có thể  soi 

sáng và cũng cố được kiến thức cơ bản đã học ở trung học phổ thông như: giới 

hạn, liên tục, phép tính vi tích phân của hàm số một biến số. Hơn nữa, việc nắm 

vững học phần này giúp cho sinh viên ngành Hóa các kiến thức về giải tích cổ điển 

đặc biệt là phương trình vi phân để sinh viên có thể học được các môn cơ sở của 

ngành. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

39  Vật lí A1 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng, những hiểu biết chung 

về Vật lí nói chung và về Cơ học, Nhiệt học nói riêng. Nội dung học phần gồm 

6 chương, cung cấp cho sinh viên các khái niệm, hiện tượng, đặc điểm, tính chất 

của cơ học chất điểm; cơ học vật rắn; cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử 

chất khí và các nguyên lí nhiệt động lực học. Học phần cũng đề cập và giải thích 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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các hiện tượng cơ học và nhiệt học trong tự nhiên và trong đời sống, các ứng 

dụng của chúng trong khoa học kĩ thuật và trong các lĩnh vực khác. Trên cơ sở 

đó, sinh viên có cái nhìn đúng đắn về các sự vật hiện tượng trong thế giới tự 

nhiên, nhìn nhận theo quan điểm khoa học, duy vật biện chứng, đồng thời có thể 

vận dụng được các kiến thức vật lí vào việc tiếp thu các học phần chuyên ngành 

có liên quan tới vật lí một cách hiệu quả. 

40  Vật lí A2 

Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về Vật lí bao 

gồm các khái niệm, hiện tượng, đặc điểm, tính chất của điện trường, từ trường, 

cảm ứng điện từ, quang học sóng và quang lượng tử. Đồng thời đề cập và giải 

thích các hiện tượng điện từ, quang học trong tự nhiên và đời sống, một số ứng 

dụng của các kiến thức trên trong khoa học kĩ thuật và các lĩnh vực khác. Trên 

cơ sở đó, sinh viên có cái nhìn đúng đắn về các sự vật hiện tượng trong thế giới 

tự nhiên, nhìn nhận theo quan điểm khoa học, duy vật biện chứng, đồng thời có 

thể vận dụng được các kiến thức vật lí vào việc tiếp thu các học phần chuyên 

ngành có liên quan tới vật lí một cách hiệu quả 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

41  Cấu tạo chất 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng của Hóa học về cấu tạo 

nguyên tử và liên kết hóa học theo các lí thuyết hiện đại của cơ học lượng tử; làm 

sáng tỏ định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học của 

Mendeleev; mô tả các trạng thái tập hợp của các chất hóa học. Giúp sinh viên 

hiểu rõ mỗi quan hệ giữa cấu tạo và tính chất hóa học của các chất. Giúp sinh 

viên ngành sư phạm hóa nắm được các kiến thức cốt lõi của cấu tạo các chất hóa 

học. Giải thích được tính chất hóa học của các chất theo quan điểm hiện đại của 

cơ học lượng tử. Học phần giúp sinh viên có thể tiếp thu tốt các học phần tiếp 

theo như hóa vô cơ, hóa hữu cơ, phức chất … 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  
Các quá 

trình hóa học 

Nghiên cứu các quy luật điều khiển các quá trình hoá học: nhiệt động học hoá 

học, động hoá học, điện hoá học. Xét các thông số nhiệt động, nội năng, entanpi, 

entropi, thế đẳng áp, đẳng nhiệt, khả năng và chiều hướng mức độ diễn ra quá 

trình hoá học. Tốc độ và cơ chế phản ứng hoá học: ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt 

độ, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng; phản ứng dây chuyền, quang hoá, xúc tác 

men (enzim). Hoá học với dòng điện (điện cực, thế điện cực, phương trình 

Nernst, cân bằng oxi hoá khử, sự điện phân). Một số cân bằng khác trong dung 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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dịch chất điện li (cân bằng axit bazơ, cân bằng hoà tan, sự điện li, thuỷ phân, cân 

bằng tạo phức, dung dịch keo), thuyết axit bazơ. 

43  
TH các quá 

trình hóa học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kĩ thuật phòng 

thí nghiệm, kĩ năng sử dụng và bảo quản hóa chất, cách pha chế hóa chất, cách 

tiến hành một bài thí nghiệm. Học phần giúp cho sinh viên khắc sâu thêm phần 

lí thuyết đại cương về hóa học thông qua các các bài thí nghiệm như kĩ thuật 

phòng thí nghiệm, tốc độ phản ứng, sự chuyển dịch cân bằng, pha chế dung dịch 

chuẩn độ, độ tan của các chất – tích số tan, độ dẫn điện của dung dịch điện li, 

cách xác định nước kết tinh trong các tinh thể ngậm nước (như CuSO4.5H2O, 

CoCl2.nH2O), tính chất của dung dịch loãng, chất chỉ thị màu phản ứng oxi hóa 

– khử. Nhờ đó sinh viên sẽ lĩnh hội được những kiến thức nền tảng của Hóa học, 

làm cơ sở để sinh viên tiếp tục học những học phần chuyên sâu khác. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=70%, điểm 

thi cuối kì 

>=30% 

44  

Đối xứng 

phân tử và lí 

thuyết nhóm 

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về nhóm (định nghĩa nhóm; 

nhóm hữu hạn, vô hạn, liên tục; nhóm tuần hoàn; nhóm giao hoán; nhóm con), 

những yếu tố đối xứng và phép đối xứng của nhóm. Các nội dung cơ bản về đối 

xứng phân tử (Khái niệm (đối xứng, trục đối xứng, tâm đối xứng, mặt phẳng đối 

xứng, phép quay gương…), yếu tố và phép đối xứng, nhóm điểm đối xứng (nhóm 

Cn, Cnv, Dn, Td…) và sự phân loại phân tử Hoá học) cùng với sự áp dụng lí 

thuyết nhóm vào đối xứng phân tử (tập hợp các phép đối xứng của một phân tử 

lập thành một nhóm) được đề cập một cách thích hợp tạo thành một thể hoàn 

chỉnh về khối kiến thức quan trọng của học phần. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

45  

Cơ sở lí 

thuyết hóa 

hữu cơ 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cơ sở lí thuyết hóa 

hữu cơ bao gồm: cấu trúc không gian của hợp chất hữu cơ; các cấu dạng; phân 

biệt cấu dạng (bán lệch, đối lệch, che khuất, các cấu dạng bền, …); đồng phân 

lập thể; cấu hình R/S, D/L, cis/trans, E/Z; các loại hiệu ứng (hiệu ứng cảm ứng 

âm, dương, hiệu ứng liên hợp âm, liên hợp dương, hiệu ứng siêu tiếp cách, hiệu 

ứng không gian); mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của hợp chất hữu cơ; các 

loại phản ứng hữu cơ và cơ chế từng loại phản ứng (thế gốc tự do, cộng gốc tự 

do, thế nucleophile, cộng nucleophile, phản ứng tách, phản ứng cộng 

electrophile, thế electrophile); các khái niệm acid-base hữu cơ. Học phần là cơ 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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sở để sinh viên tiếp thu tốt các học phần ở chuyên ngành:  hợp chất có nhóm 

chức, hydrocarbon, các phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học. 

46  

Nhập môn 

cơ học lượng 

tử và hóa 

lượng tử 

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những phương pháp, những 

nguyên lí và những kết quả cơ bản của sự áp dụng cơ học lượng tử vào các hệ 

hóa học. Mục tiêu chính của học phần là giúp sinh viên nắm được các khía cạnh 

toán học và vật lí của cơ học lượng tử, cũng như cấu trúc điện tử của nguyên tử 

và phân tử. Kết thúc học phần, học viên sẽ có những hiểu biết đúng đắn và đầy 

đủ về liên kết hóa học, cấu tạo phân tử, quang phổ học, hoạt tính phân tử, và 

nhiều vấn đề cơ bản khác của hóa học. Môn học cũng là nền tảng để sinh viên có 

thể tự học, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến mô phỏng phân tử, phổ 

NMR, IR, hóa học vô cơ và hóa lí hữu cơ. 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

47  
Điện hóa 

học 

Cung cấp kiến thức về các thuộc tính hoá lí của dung dịch chất điện phân và sự 

chuyển động của ion trong dung dịch dưới tác dụng của điện trường; những hiện 

tượng và quá trình xảy ra trên ranh giới pha giữa điện cực và chất điện phân; các 

nguồn phát sinh dòng điện.  

Kiến thức của học phần là cơ sở vững chắc cho các môn học phân tích hoá lí như 

phương pháp chuẩn độ điện dẫn kế, phương pháp điện thế và phương pháp phân 

tích cực phổ. 

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức cơ sở của chuyên ngành, học phần còn phát 

triển năng lực nghiên cứu cho người học, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, 

biết tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức về một số ứng dụng của điện 

hoá học như nguồn điện, ăn mòn và bảo vệ kim loại, điện phân vào thực tiễn cuộc 

sống. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

48  

Nhiệt động 

lực học hóa 

học 

Nhiệt động hoá học, gọi tắt là nhiệt động học, là khoa học nghiên cứu mối tương 

quan giữa nhiệt và công đối với một phản ứng hoá học hay sự thay đổi trạng thái 

vật lí trong phạm vi các quy luật nhiệt động. Nhiệt động học không chỉ bao gồm 

các phép đo các tính chất nhiệt động khác nhau mà còn áp dụng các phương pháp 

toán học để nghiên cứu các vấn đề hoá học và các quá trình tự phát. Cấu trúc của 

nhiệt động học được dựa trên hai nguyên lí đầu tiên của nhiệt động học là nguyên 

lí 1 và nguyên lí 2. Từ đây, 4 phương trình nhiệt động học cơ bản được suy ra. 

Và từ các phương trình nhiệt động học cơ bản này, hàng loạt các phương trình 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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liên quan đến các tính chất nhiệt động của hệ nhiệt động được suy ra bằng suy 

luận toán học tương đối đơn giản. Điều này phát thảo nên bộ khung toán học của 

nhiệt động học hoá học. 

49  
Hóa học phi 

kim 

Học phần Hóa học phi kim trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về 

cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, trạng thái thiên nhiên, phương pháp 

điều chế và ứng dụng của của các đơn chất phi kim cũng như một số hợp chất 

thông dụng của chúng như hiđro, oxi, nước, hidro peoxit…; các phi kim thuộc 

nhóm IVA, VA, VIA, VIIA và hợp chất của như cacbon – hợp chất của cacbon, 

nitơ – hợp chất của nitơ, photpho – hợp chất của photpho, lưu huỳnh – hợp chất 

của lưu huỳnh, halogen – hợp chất của các halogen; các nguyên tố thuộc nhóm 

VIIIA và phương pháp tách riêng từng khí hiếm từ không khí. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

50  
Hóa học kim 

loại 

Mô tả và giải thích tính chất lí, hóa học, trạng thái thiên nhiên, cách điều chế và 

ứng dụng của các kim loại điển hình thuộc các nhóm IA, IIA, IIIA cũng như hợp 

chất của chúng. 

Tính chất lí, hóa học của nguyên tố kim loại chuyển tiếp thuộc các nhóm IB, IIB, 

VIB, VIIB, VIIIB và hợp chất của chúng. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=70%, điểm 

thi cuối kì 

>=30% 

51  
TH Hóa vô 

cơ 

Các bài thực hành hoá vô cơ bao gồm hai nội dung chính là tổng hợp các chất và 

kiểm tra tính chất của các sản phẩm vừa tổng hợp được. Phần thí nghiệm tổng 

hợp chất gồm những thí nghiệm điều chế các đơn chất, hợp chất và thực hiện một 

số phản ứng chứng minh tính chất của sản phẩm thu được như khả năng oxi hoá 

- khử, khả năng tạo phức,… căn cứ vào sự thay đổi màu sắc, khả năng hoà tan 

trong một dung dịch nào đó… Sau mỗi bài thí nghiệm tổng hợp có thể đánh giá 

sơ bộ về hiệu suất của quá trình điều chế và tiến hành tinh chế sản phẩm thu 

được. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

52  Hydrocarbon 

Hydrocarbon: danh pháp, đặc tính phổ (dao động đặc trưng của phổ IR, các tín 

hiệu cộng hưởng đặc trưng trong phổ 1 H-NMR, 1C-13-NMR), các phương pháp 

điều chế, hoá tính đặc trưng, ứng dụng của ankan, xicloankan, anken, ankin, 

ankadien và aren. Cấu tạo của xiclohexan (ghế, nửa ghế, thuyền, vv). Cấu tạo của 

benzen theo các thuyết. Cơ chế phản ứng cộng electrophin vào nối đôi C=C, và 

biệt tính lập thể của phản ứng cộng, cơ chế phản ứng thế gốc tự do vào ankan, 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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anken, phản ứng mở vòng xicloankan, cơ chế phản ứng thế elcetrophin và một 

số loại phản ứng thế đặc trưng vào nhân thơm (sunfo hóa, halogen hóa, nitro hóa, 

vv), tác nhân electrophin. Qui tắc Maccôpnhicôp, hiệu ứng Kharat. Khái niệm về 

dầu mỏ (tính chất vật lí, thành phần, các quá trình chưng cất dầu mỏ). 

53  
Hoá môi 

trường 

Học phần hóa môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức về các quá trình hóa 

học cơ bản xảy ra trong môi trường không khí, nước, đất và ảnh hưởng của các 

hoạt động của con người đến các quá trình này. Đồng thời học phần này còn trang 

bị cho sinh viên về khái niệm, nguồn gốc, nguyên tắc xác định và ý nghĩa của 

một số thông số hóa học cơ bản. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

54  Hoá sinh học 

Hoá sinh học (Biochemistry) là môn học nghiên cứu hoá học của chất sống, của 

sự sống. Hoá sinh học tập hợp những hiểu biết về thành phần hoá học và những 

quá trình hoá học trong cơ thể sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Cụ thể, học 

phần sẽ cung cấp các kiến thức: khái quát thành phần hóa học của cơ thể sống; 

khái quát về trao đổi chất và trao đổi năng lượng, mối quan hệ của các quá trình 

trao đổi chất; những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đặc điểm cấu tạo, chức 

năng sinh học và sự chuyển hóa các nhóm chất hữa cơ cơ bản như protein, 

enzyme, glucid, lipid. Ngoài ra, các kiến thức cơ bản và ứng dụng của các hợp 

chất thứ cấp như vitamin và hocmoon cũng được trình bày trong học phần này 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

55  

Các phương 

pháp phổ 

ứng dụng 

vào hóa học 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều NMR 

1D-(khung sườn carbon-hydro trong phổ proton 1H-NMR, phổ carbon 13C-NMR 

và phổ 13C-DEPT); 2D- phổ hai chiều (HMBC, HSQC, COSY, NOESY). Ngoài 

ra học phần cũng trang bị các kiến thức cơ sở của các phương pháp phổ khác 

như: hồng ngoại IR, tử ngoại UV, phổ khối MS, phổ CD. Từ đó áp dụng được 

trong phân tích hữu cơ để xác định được cấu trúc hóa học của một hợp chất hữu 

cơ chính xác thông qua các dữ liệu, sơ đồ về phổ góp phần phục vụ cho những 

môn học chuyên ngành và những nghiên cứu về lĩnh vực hóa học các hợp chất 

thiên nhiên, tổng hợp hữu cơ. 

 

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

56  
Hóa keo và 

hấp phụ 

Môn học này giới thiệu về các khái niệm chung. Giới thiệu về cấu tạo của hạt 

keo, các phương pháp điều chế và tinh chế dung dịch keo, áp suất thẩm thấu của 
2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 
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dung dịch keo, phương trình phân bố mật độ hạt theo chiều cao của dung dịch 

keo. Các hiện tượng bề mặt, sức căng bề mặt, phương trình Laplace, langmuir, 

Gibbs. Các chất hoạt động bề mặt, sự kết dính, thấm ướt, chất tẩy rửa, chất tạo 

mixen. Tính chất các hệ keo. Các hiện tượng điện động học, các hiện tượng hấp 

thụ và khuếch tán ánh sáng. Giải thích được các hiện tượng xẩy ra trong tự nhiên. 

Giới thiệu các hệ keo, xon khí, nhũ tương, chất tạo nhũ, sự đảo pha nhũ tương. 

thi cuối kì 

>=80% 

57  

Hóa phân 

tích định 

tính 

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên nghành những kiến thức cơ bản của Hoá 

học phân tích để khảo sát các cân bằng ion trong dung dịch như: cân bằng axit – 

bazơ, cân bằng oxi hoá – khử, cân bằng của các hợp chất ít tan, cân bằng phức 

chất, tính toán nồng độ cân bằng và các đại lượng có liên quan của các cấu tử 

trong các dung dịch điện li. 

 Học phần này còn cung cấp cho sinh viên các phương pháp phân tích định tính, 

các giai đoạn của quá trình phân tích, các phản ứng đặc trưng cũng như những 

ứng dụng chủ yếu của chúng, giúp họ sử dụng tốt các phương pháp phân tích hoá 

học khi nghiên cứu trong các lĩnh vực khác như: Vô cơ, Hoá lí, Môi trường.  

2 HK 4 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

58  
Hợp chất có 

nhóm chức 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về các chất 

hữu cơ đơn chức và đa chức; về tính chất, ứng dụng và điều chế các hợp chất hữu 

cơ; Dẫn xuất Halogen của các hydrocarbon, Hợp chất cơ nguyên tố, Alcohol- 

phenol- ether; Aldehide- ketone; Acid carbonxylic; Dẫn xuất của acid; lipit; hợp 

chất chứa nitơ. 

3 HK 5 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

59  
TH hóa hữu 

cơ 

Học phần thực hành hoá hữu cơ giúp cho sinh viên hiểu và thực hiện được những 

kĩ thuật cơ bản về thực hành hoá học hữu cơ, phương pháp tổng hợp một số hợp 

chất hữu cơ cơ bản, phương pháp phân tích định tính nguyên tố và nhóm chức. 

Bao gồm các phương pháp phân tích định tính nguyên tố trong một hợp chất hữu 

cơ (xác định sự có mặt C, H, N, Cl), các phản ứng điều chế hidrocacbon (no, 

không no, thơm), phản ứng thử tính chất đặc trưng của hidrocacbon, tiến hành 

điều chế các dẫn xuất halogen của hidrocacbon, các phản ứng thể hiện tính chất 

của ancol, phenol, ete, anđehit, xeton. Các phản ứng thử tính chất của axit 

cacboxylic và dẫn xuất, phản ứng thủy phân chất béo, điều chế xà phòng, tổng 

hợp, tinh chế este, benzalaceton bằng phản ứng andol hóa. 

1 HK 6 

Điểm trung bình 

của các bài thực 

hành 
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60  
Động học 

xúc tác 

Động học hình thức: phản ứng bậc 0, 1, 2, 3, n. Phản ứng thuận nghịch, song 

song, nối tiếp. Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nhiệt độ. Phương trình 

Arrhenius. Các phương pháp xác định tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, năng lượng 

hoạt hoá. Các thuyết về phản ứng cơ bản: thuyết va chạm lưỡng phân tử, thuyết 

phức chất hoạt động. Phản ứng dây chuyền, các giới hạn nổ; phản ứng trong dung 

dịch; Phản ứng quang hoá; Xúc tác đồng thể: xúc tác axit bazơ, xúc tác phức, xúc 

tác enzim, hấp phụ và xúc tác dị thể. Động học hình thức: phản ứng bậc 0, 1, 2, 

3, n. Phản ứng thuận nghịch, song song, nối tiếp. Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng 

vào nhiệt độ. Phương trình Arrhenius. Các phương pháp xác định tốc độ phản 

ứng, bậc phản ứng, năng lượng hoạt hoá. Các thuyết về phản ứng cơ bản: thuyết 

va chạm lưỡng phân tử, thuyết phức chất hoạt động. Phản ứng dây chuyền, các 

giới hạn nổ; phản ứng trong dung dịch; Phản ứng quang hoá; Xúc tác đồng thể: 

xúc tác axit bazơ, xúc tác phức, xúc tác enzim, hấp phụ và xúc tác dị thể. 

2 HK 4 

 

 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

61  TH Hoá lí 

Thực hành Hóa lí là học phần bao gồm các bài thực hành dựa trên cơ sở lí thuyết 

Hóa lí đã học. Học phần này giúp sinh viên nắm vững hơn về kiến thức lí thuyết. 

Đồng thời rèn luyện kĩ năng, thao tác làm thí nghiệm, rèn luyện kĩ năng tính toán, 

xử lí số liệu hóa học. Nội dung của học phần thực hành hóa lí bao gồm: Xác định 

hằng số tốc độ và năng lượng hoạt hóa của phản ứng bậc hai; khảo sát sự hấp phụ 

trên ranh giới pha rắn và pha lỏng; xác định hệ số phân bố;  dựa vào phương pháp 

phân bố xác định hằng số cân bằng KC của phản ứng thuận nghịch; xác định 

ngưỡng keo tụ; nghiên cứu cân bằng hóa học của phản ứng thuận nghịch… 

1 HK 7 

Điểm trung bình 

của các bài thực 

hành 

62  

Hóa phân 

tích định 

lượng 

Trang bị cho sinh viên chuyên nghành hoá học những kiến thức cơ bản về phân 

tích định lượng, về các phương pháp và ứng dụng của phân tích định lượng, giúp 

họ sử dụng tốt các kiến thức phân tích hoá học khi nghiên cứu trong các lĩnh vực 

khác như Vô cơ, Hoá lí, Môi trường. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sai số và các nguyên nhân xuất hiện 

sai số trong đo đạc hóa học phân tích, lí thuyết về phân bố các đại lượng ngẫu 

nhiên, phương trình hồi quy để đánh giá, xử lí kết quả thực nghiệm và biểu diễn 

kết quả thực nghiệm. 

3 HK 5 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

63  
TH Hóa 

phân tích 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích định 

tính và phân tích định lượng. Từ đó, sinh viên vận dụng kiến thức và tự hình 
1 HK 6 

Điểm trung bình 

của các bài thực 
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thành các kĩ năng sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân tích để có 

thể thực hiện được các thí nghiệm trong nội dung 08 bài thực hành. Ngoài ra, học 

phần cũng rèn luyện cho sinh viên những ý thức và kĩ năng thực hành trong phòng 

thí nghiệm đồng thời vận dụng sáng tạo các kiến thức được học để hiểu và tìm 

tòi khắc phục một số thí nghiệm tương tự trong thực tế. 

hành 

64  

Các phương 

pháp phân 

tích lí – hoá 

Học phần Các phương pháp phân tích lí – hóa nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về một số phương pháp phân tích hiện đại gồm phương pháp 

phân tích quang học, phân tích điện hóa và sắc kí. Sinh viên hiểu được vai trò và 

ứng dụng của các phương pháp phân tích. Đồng thời đánh giá mức độ chính xác; 

so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp; vận dụng kiến thức giải các bài 

tập liên quan. Thông qua đó, sinh viên hiểu, biết và có thể sử dụng được các máy 

móc, thiết bị để tiến hành thực nghiệm phân tích định tính và định lượng các mẫu 

cụ thể tại phòng thí nghiệm trong quá trình nghiên cứu khoa học. 

2 HK 6 

 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

65  

Thực tập, 

thực tế 

chuyên môn 

Tổ chức cho sinh viên đi tham quan, học tập quy trình sản xuất các chất hoá học 

trong thực tế tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất… Nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức thực tiễn về các quá trình sản xuất những chất hoá học quan 

trọng trong kĩ thuật và đời sống. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên khi 

ra trường có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy những kiến thức về hoá học 

trong SGK phổ thông cơ sở góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong nhà trường 

phổ thông. 

1 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=50%, điểm 

thi cuối kì 

>=50% 

66  
Tổng hợp 

hữu cơ 

Học phần cung cấp các kiến thức cho người học về các phản ứng tổng hợp hữu 

cơ, các biện pháp nâng cao hiệu suất, quy trình tinh chế sản phẩm của quá trình 

tổng hợp một số hợp chất hữu cơ quan trọng: sự tạo nối cơ bản dùng để cấu thành 

khung sườn của hợp chất hữ cơ như các nối C-C, C-O, C-N, C-X, C-H, C-S, quá 

trình gắn các nhóm chức, bảo vệ và chuyển hóa chúng cũng như phương pháp 

cắt đứt nối tạo ra nhóm định chức ở vị trí thích hợp, các quan niệm về sự oxi hóa-

khử trong hóa hữu cơ và ứng dụng, các tác nhân oxi hóa, khử thông dụng và điều 

kiện sử dụng cụ thể với từng tác nhân, các chất xúc tác phù hợp để xây dựng 

được cấu trúc hóa học của hợp chất hữu cơ mong muốn. Học phần góp phần phục 

vụ cho những môn học chuyên ngành thuộc nhóm hữu cơ và là cơ sở cho các 

nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực hóa kĩ thuật hữu cơ, hóa dược. 

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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67  
Hợp chất tự 

nhiên 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nhóm hợp chất 

có nguồn gốc từ thiên nhiên (carbohydrate, terpenoid, alkaloid, steroid, phenolic, 

v/v) được tìm thấy từ thực vật, động vật không xương sống, động vật sống dưới 

nước và nấm bao gồm các nội dung: khái niệm, các con đường sinh tổng hợp, 

các hoạt tính sinh học và ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp một số các 

phương pháp nghiên cứu hợp chất tự nhiên như (chưng cất, các phương pháp sắc 

ký bản mỏng, sắc ký cột, các phương pháp tinh chế, các phương pháp xác định 

cấu trúc của hợp chất tự nhiên) từ đó góp phần phục vụ cho những môn học 

chuyên ngành thuộc nhóm hữu cơ. Đồng thời các kiến thức học phần này là cơ 

sở cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực hóa thực vật, hóa dược. 

2 HK 7 

 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

68  

Hoá kĩ thuật 

công nghiệp 

và nông 

nghiệp 

Học phần hoá kĩ thuật công nghiệp và nông nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về hóa học công nghiệp và nông nghiệp, những kiến thức 

về hoá học dinh dưỡng của cây trồng, hoá học về đất trồng, phân bón và công 

nghệ sản xuất phân bón, quy tắc sử dụng phân bón. Qua học phần, sinh viên được 

nghiên cứu các quá trình chế biến các vật liệu, mà trong đó diễn ra sự thay đổi 

sâu sắc thành phần hóa học của chúng, giúp sinh viên hiểu được các quá trình tạo 

ra sản phẩm, vật liệu để chế tạo các máy móc thiết bị cần cho quá trình sản xuất.  

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

69  
Tổng hợp vô 

cơ 

Học phần giúp sinh viên có được các kiến thức về tổng hợp các chất vô cơ như 

các phương pháp tách chât, các nguyên tắc tiến hành phản ứng, sản suất các loại 

axit, sản xuất các loại bazơ, một số muối vô cơ quan trọng và công nghệ sản xuất 

silicat và chất kết dính. Giúp sinh viên có khả năng ứng dụng những kiến thức 

về tổng hợp vô cơ trong nghiên cứu khoa học Hóa học và giảng dạy môn Hóa 

học ở trường phổ thông. 

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

70  

Chuyên đề 

bồi dưỡng 

HSG hóa 

học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi như tầm quan trọng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi, những phẩm 

chất và năng lực cần có của học sinh giỏi hoá học, những năng lực giáo viên hoá 

học cần có khi bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học; các kiến thức hệ thống lí thuyết 

và bài tập sử dụng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi; các phương pháp tuyển 

chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học ở trường trung học phổ thông, các kĩ 

năng bồi dưỡng hoá học (như kĩ năng xây dựng ngân hàng bài tập và soạn thảo 

chuyên đề, kĩ năng tác động tâm lí, kĩ năng kiểm tra, đánh giá để chọn lọc HSG), 

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 
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tổ chức hoạt động học tập cho học sinh giỏi hoá học (hoạt động tự học, tự nghiên 

cứu, các hình thức hoạt động hiệu quả khác) và cách sử dụng bài tập trong bồi 

dưỡng HSG hoá học 

71  

Giáo dục 

bảo vệ môi 

trường trong 

giảng dạy 

hóa học ở 

trường phổ 

thông 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục môi trường 

và những phương pháp dạy học cơ bản nhằm đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi 

trường trong môn hóa học ở trường phổ thông 

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

72  

Chuyên đề 

dạy học tích 

hợp 

Học phần trang bị cho sinh viên những nội dung về: Khái niệm dạy học tích hợp, 

ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp, các hình thức tích hợp trong dạy 

học hóa học, các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học chủ đề 

tích hợp, khái niệm chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên, chủ đề tích hợp STEM 

trong dạy học hoá học, tiêu chí và quy trình xây dựng, thiết kế kế hoạch dạy học 

các loại chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học hoá học. Trong học phần này SV 

được tổ chức thực hành xây dựng, thiết kế kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học 

các chủ đề tích hợp KHTN và chủ đề tích hợp STEM trong dạy học hoá học nhằm 

hình thành và phát triển năng lực dạy học chủ đề tích hợp cho SV.  

2 HK 7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

73  

Giáo dục 

học phổ 

thông 

Giáo dục học phổ thông giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo giáo 

viên trung học phổ thông. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản về giáo dục học, những vấn đề cơ bản của giáo dục học, lí luận dạy học, 

lí luận giáo dục. Giáo dục học phổ thông còn là sự khái quát những lí luận về 

công tác dạy học, giáo dục học sinh trung học phổ thông, thực tiễn và quá trình 

tổ chức các hoạt động, dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông. 

Bên cạnh đó, giáo dục học phổ thông còn trang bị cho sinh viên kiến thức nền 

tảng để có thể tiếp tục học các học phần thực hành kĩ năng nghề ở trường trung 

học phổ thông. Vì vậy, giáo dục học phổ thông được xem là học phần là cơ sở 

của một số học phần, trong đó có các học phần giáo học pháp bộ môn. 

3 HK 4 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 
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74  
Lí luận dạy 

học hóa học 

Học phần Lí luận dạy học Hóa học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về: 

Đối tượng và nhiệm vụ của lí luận dạy học Hóa học; Vị trí, vai trò của dạy học 

Hóa học trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo ở trường THPT; Nội dung và trình 

tự sắp xếp các kiến thức Hóa học trong chương trình SGK Hóa học phổ thông; 

Hệ thống các phương pháp dạy học cụ thể; Đổi mới phương pháp dạy học và các 

hình thức tổ chức dạy học ở trường trung học phổ thông. Bên cạnh đó, có ý thức 

học hỏi và thường xuyên trau dồi về chuyên môn và nghiệp vụ để trở thành giáo 

viên hóa học có năng lực trong tương lai.  

Học phần này cung cấp cho SV những kiến thức nền tảng để học các học phần 

chuyên ngành trong khối nghiệp vụ sư phạm: Phương pháp dạy học hóa học, Bài 

tập hóa học, Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học phổ thông, Rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm,…. 

3 HK 5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

75  

Phương 

pháp dạy 

học hóa học 

Học phần trang bị cho sinh viên những nội dung về: Nghiên cứu cấu trúc của 

chương trình, SGK Hoá học phổ thông; các nguyên tắc cơ bản và phương pháp 

dạy học sử dụng trong các dạng bài dạy về các học thuyết và định luật hóa học, 

các nguyên tố và các chất hóa học, các hợp chất hữu cơ, các bài luyện tập, ôn tập 

và thực hành hóa học….Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức về lí luận dạy học 

hoá học đại cương vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương 

mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Giúp sinh viên nghiên cứu 

nắm vững chương trình hoá học phổ thông, phân tích nội dung và hiểu được sự 

hình thành, phát triển của một số khái niệm hoá học cơ bản: chất, nguyên tố hoá 

học, phản ứng hoá học. Từ đó mà hiểu được các nguyên tắc và lựa chọn được 

các phương pháp dạy học có hiệu quả cho bài dạy cụ thể. Tổ chức thực hành dạy 

học một số nội dung kiến thức cụ thể trong chương trình môn hoá học ở THPT 

và chương trình các chủ đề hóa học trong môn KHTN ở THCS. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

76  

Sử dụng thí 

nghiệm 

trong dạy 

học hóa  học 

phổ thông 

Trang bị cho SV kĩ thuật sử dụng dụng cụ và hóa chất trong phòng thí nghiệm 

phổ thông, mục đích trí đức dục của từng thí nghiệm, mối liên hệ của thí nghiệm 

với nội dung bài giảng, phương pháp biểu diễn và cách thức tổ chức cho học sinh 

phổ thông tiến hành thí nghiệm, phương pháp sử dụng của thí nghiệm đó vào các 

bài dạy hoá học cụ thể. Giúp sinh viên biết và hiểu ý nghĩa, tác dụng của các thí 

2 HK7 

Điểm chuyên 

cần <=30%, 

điểm  thí 

nghiệm, thực 

hành >=70% 
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nghiệm hoá học được nghiên cứu, nắm vững kĩ thuật tiến hành và phương pháp 

sử dụng các thí nghiệm trong các bài dạy cụ thể. 

77  

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm 

Học phần rèn luyện phương pháp, vận dụng kiến thức tâm lí học, giáo dục học 

để giải quyết các tình huống dạy học, giáo dục, các quan điểm đường lối chính 

sách về giáo dục. Vận dụng cơ sở lí luận dạy học và lí luận giáo dục, các phương 

pháp dạy học tích cực để thiết kế bài giảng và rèn luyện các kĩ năng dạy học và 

kĩ năng giáo dục cơ bản, cần thiết như kĩ năng viết bảng, kĩ năng thiết kế bài 

giảng, kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng tiến hành thí nghiệm hoá học, kĩ năng dạy học 

một bài dạy cụ thể, kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm và một số kĩ năng 

khác nhằm giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu của các trường trung học phổ 

thông khi đi thực tập sư phạm và khi ra trường. 

Học phần yêu cầu sinh viên phải vận dụng những những kiến thức nền tảng đã 

học ở các học phần chuyên ngành trong khối nghiệp vụ sư phạm: Lí luận dạy học 

hóa học, Phương pháp dạy học hóa học, Bài tập hóa học, Sử dụng thí nghiệm 

trong dạy học hóa học phổ thông,… 

1 HK7 

Điểm chuyên 

cần <=20%, 

điểm  bài tập cá 

nhân <=30%, 

điểm thực hành 

>=50% 

78  

Kiểm tra, 

đánh giá 

trong dạy 

học hóa học 

Học phần Kiểm tra, đánh giá trong dạy học hóa học giúp sinh viên khái quát về 

kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, khái niệm, 

mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực; Các yêu cầu sư phạm đối 

với kiểm tra, đánh giá; Các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo 

định hướng năng lực. Trên cơ sở đó hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm 

tra, đánh giá theo định hướng năng lực của các chủ đề trong chương trình 

GDTHPT hiện hành theo các mức độ nhận thức (biết, hiểu, vận dụng), từ đó có 

khả năng xây dựng đề kiểm tra, đánh giá. 

Học phần yêu cầu sinh viên phải vận dụng những những kiến thức nền tảng đã 

học ở các học phần chuyên ngành trong khối nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu 

cầu năng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên 

sư phạm phát triển năng lực đánh giá giáo dục. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

79  

Ứng dụng 

tin học trong 

giảng dạy 

hóa học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những cơ sở lí luận về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học hoá học; trang bị cho sinh viên những kĩ năng sử dụng 

các phần mềm hỗ trợ và khả năng khai thác các công cụ để thiết kế bài giảng đa 

phương tiện và phục vụ tốt cho công tác giảng dạy hóa học ở trường THPT nhằm 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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phát triển cho SV các năng lực ứng dụng tin học trong giảng dạy hoá học như kĩ 

năng sử dụng các phần mềm bổ trợ, kĩ năng thiết kế bài giảng điện tử và khai 

thác internet trong dạy học. 

80  

Bài tập Hóa 

học phổ 

thông 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về: Ý nghĩa, tác dụng của bài 

tập hoá học trong dạy học hoá học, cách phân loại và giải bài tập hoá học; Các 

dạng bài tập hoá học ở trường phổ thông (cấu tạo nguyên tử và định luật tuần 

hoàn, liên kết hoá học – cấu tạo phân tử, điện li - điện phân, các định luật về chất 

khí, nhận biết, tách, điều chế chất vô cơ và hữu cơ, sơ đồ biến hoá các chất vô cơ 

và hữu cơ, bài toán vô cơ và hữu cơ); Các bước chung giải một bài toán hoá học; 

Các phương pháp giải bài toán hoá học; Sử dụng bài tập trong quá trình dạy học 

hoá học (chọn bài tập, chữa bài tập, xây dựng bài tập mới). Qua đó hiểu được bài 

tập hoá học là phương tiện để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức, muốn nâng 

cao chất luợng dạy và học không thể không sử dụng tốt bài tập trong quá trình 

dạy học, đối với học sinh, giải bài tập là một phương pháp học tập tích cực. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

81  

Thực hành 

kĩ năng sư 

phạm 

Học phần gồm các hoạt động thực hành kĩ năng dạy học bằng phương pháp dạy 

học vi mô, kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, kĩ năng thiết kế và 

tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng 

lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hình thành năng lực dạy học, năng lực giáo 

dục và năng lực định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

82  
Kiến tập sư 

phạm 

Học phần “Kiến tập sư phạm” được thiết kế cho sinh viên các chuyên ngành Sư 

phạm, là điều kiện để sinh viên so sánh, kiểm nghiệm giữa lí thuyết với thực tiễn. 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp qua quan 

sát tìm hiểu thực tế về Nhà trường, giáo viên, học sinh (HS); Dự giờ, quan sátlớp 

học thực tế, các hoạt động dạy học và hoạt động chủ nhiệm của giáo viên; nắm 

bắt thông tin các loại hình kiểm tra kết quả học tập của học sinh cũng như đánh 

giá hoạt động của giáo viên và sinh viên trong lớp học thực tế. Kết thúc học phần, 

sinh viên được yêu cầu nộp các bản dự giờ và viết nhật kí kiến tập sư phạm. Qua 

thời gian đi kiến tập sư phạm sẽ giúp cho các sinh viên định hướng, chuẩn bị tốt 

hơn cho nghề nghiệp trong tương lai, qua đó có thể điều chỉnh chiến lược học tập 

một cách hiệu quả. 

2 HK5 

100%: Trường 

phổ thông đánh 

giá theo hướng 

dẫn 
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83  
Thực tập sư 

phạm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Mục đích, ý 

nghĩa của thực tập sư phạm (TTSP); Nội dung TTSP; tiêu chuẩn đánh giá TTSP, 

Trách nhiệm của GV hướng dẫn, của trường, phó đoàn TTSP, cách viết nhật kí 

TTSP và một số phụ lục nhằm trợ giúp SV trong quá trình TTSP ở trường phổ 

thông.  

Học phần chủ yếu dành thời gian để sinh viên vận dụng toàn bộ những kiến thức, 

kĩ năng chuyên ngành, năng lực sư phạm đã tích lũy được trong 4 năm học tập, 

nghiên cứu tại trường sư phạm để vận dụng vài thực tiễn giảng dạy và giáo dục 

ở trường phổ thông. 

5 HK8 

100%: Trường 

phổ thông đánh 

giá theo hướng 

dẫn 

84  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

 
7 HK8  

85  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

 
3 HK8  

86  

Động học 

điện hóa và 

ứng dụng 

Động học các phản ứng điện hóa: Trình bày về đặc trưng của hệ điện hóa không 

cân bằng; tốc độ và cơ chế phản ứng điện hóa; động học của sự chuyển điện tích, 

quá thế hoạt hóa và phương trình Volmer- Butler ; lí thuyết về quá thế hydro, 

thuyết Tafel về quá thế hydro, thuyết hiện đại về quá thế hydro; động học quá 

trình khuếch tán; lí thuyết quá thế hidro; 

Ứng dụng của động học điện hóa: ăn mòn và bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn bằng 

phương pháp điện hóa ; các phương pháp tổng hợp điện hóa và điện xúc tác; ứng 

dụng các phương pháp phân tích điện hóa như phương pháp đo điện lượng, 

phương pháp đo von-ampe và phương pháp cực phổ. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

87  

Xử lí nước 

thải bằng PP 

hoá lí 

Môn học này cung cấp cho sinh viên các phương pháp hóa lí để xử lí nước thải 

như xử lí nước thải bằng công nghệ hấp phụ: Được dùng rộng rãi để loại bỏ một 

lượng nhỏ chất hữu cơ hòa tan trong nước, các chất hữu cơ này không phân hủy 

được bằng con đường sinh học và thường có độc tính cao. Xử lí nước thải bằng 

công nghệ trao đổi ion: Được dùng để làm sạch nước chứa các kim loại như Zn, 

Cu, Cr, Ni, Pb, Hg, Cd, Mn…cũng như các hợp chất của asen, photpho, xyanua 

và chất phóng xạ. Hay xử lí nước thải bằng công nghệ keo tụ tạo bông. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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88  

Hoá học tinh 

thể và phức 

chất 

Học phần Hoá học tinh thể và phức chất nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu 

biết cơ bản về tinh thể như mạng lưới tinh thể, đặc điểm của các tinh thể ion, tinh 

thể cộng hóa trị, tinh thể kim loại, tinh thể phân tử. Ngoài ta học phần còn trang 

bị cho sinh viên các kiến thức về phức chất như cấu tạo của phức chất, dùng các 

lí thuyến hiện đại để giải thích các liên kết trong phức chất. Nghiên cứu các tính 

chất cơ bản của phức chất như từ - tính, tính axit – bazơ, tính oxi hóa khử, khả 

năng tạo màu. Ảnh hưởng của phức chất đến tính tan của các chất. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

89  

Ứng dụng 

của phức 

chất trong 

hoá phân 

tích 

Ứng dụng phức chất trong hóa học phân tích nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo, 

phân loại phức chất, các phương pháp nghiên cứu về phức chất, các phản ứng 

tổng hợp phức chất và ứng dụng của nó trong hóa học phân tích. 

Áp dụng tốt các kiến thức liên qua giữa vật lí và hóa học vào việc giải thích cấu 

tạo và đặc điểm của phức chất, việc sử dụng các phương pháp cơ bản và hiện đại 

giúp đánh giá sự có mặt hay không của chất với hàm lượng tương ứng. Vận dụng 

tốt các kiến thức này để giải được các bài tập môn học. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

90  
Hóa học lập 

thể 

Khái niệm về các cấu trúc không gian: phân biệt cấu dạng, cấu dạng, cấu hình 

R/S, D/L, E/Z. 
2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

91  
Hợp chất dị 

vòng 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về các chất 

hữu cơ đơn chức và đa chức; về tính chất, ứng dụng và điều chế các hợp chất dị 

vòng. 
2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

 

7.7. Sư phạm Sinh học 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  

Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức 

lý luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát 

nhất về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

3 HK2 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ 

đó, người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong 

nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

cũng như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây 

dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư 

duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm 

tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng 

cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được 

vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang 

bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, 

học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

6  
Tâm lí giáo 

dục 

Người học nhận diện được những tri thức cơ bản về  tâm lí học, tâm lí học lứa 

tuổi, giao tiếp sư phạm. Người học nắm được các thuật ngữ chuyên ngành: bản 

chất tâm lí người, sự phát triển của tâm lí người ở từng giai đoạn lứa tuổi học 

sinh các cấp học, hiểu biết về các quá trình nhận thức ở các giai đoạn lứa tuổi, 

yêu cầu nhân cách người giáo viên. Học phần còn giúp người học tiếp cận nền 

tảng kiến thức tâm lí học qua việc tìm hiểu tri thức chuyên ngành như giáo dục 

học, xã hội học, phương pháp giảng dạy. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

7  

Quản lí 

hành chính 

nhà nước và 

quản lí giáo 

dục đào tạo 

Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà 

nước và quản lí giáo dục đào tạo, cụ thể: Cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức về Nhà nước, quản lí hành chính Nhà nước, quản lí Nhà nước về Giáo dục 

và đào tạo; Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; 

Điều lệ Nhà trường; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học 

và Giáo viên Trung học cơ sở, trung học phổ thông; Luật Giáo dục, Luật cán bộ, 

công chức; Luật viên chức; Kĩ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Giáo dục địa 

phương. Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tư duy tổng hợp; Vận dụng một 

số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào 

tạo vào thực tiễn; Trình bày văn bản đúng thể thức. Rèn luyện sinh viên khả năng 

phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đềvề quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo dục và đào. 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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8  
Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen 

thuộc hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ 

bản (như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động 

hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật 

trong nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  
Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng 

Anh. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

10  
Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen 

thuộc, trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng 

thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn 

gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết 

để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học 

phần tiếng Anh 3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia 

nói tiếng Anh. 

11  
Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp 

sinh viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh 

viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc 

thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc 

mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và 

các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần 

thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, 

học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh 

và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc 

gia nói tiếng Anh.  

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

12  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh 

viên năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học 

Đại cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và 

quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải 

quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: 

soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao 

với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft 

PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

13  
Xác suất 

thống kê 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm 

về lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác 

suất, các công thức tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối 

xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lí thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các 

quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần chính sau đây: thu 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ước lượng 

các tham số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết 

thống kê, lí thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông 

dụng trong các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y 

học, giáo dục… 

14  Khởi nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài 

ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân 

đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị 

điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết 

kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

15  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời 

đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

xác lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng 

tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh 

viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm 

này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động 

hơn. Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh 

viên còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần 

khác trong chuyên ngành 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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16  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên 

quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể 

bao gồm: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; 

Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam: Hiến pháp; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật 

Phòng, chống tham nhũng…. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

17  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong 

nội dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các 

nội dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri 

thức xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội 

học; đặc trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số 

mô hình lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành 

động xã hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng 

xã hội, sự điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã 

hội học. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  
Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ 

và chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để 

cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao 

tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng 

tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp 

nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục 

tiêu quan trọng hơn nữa là giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, 

tự học, tự nghiên cứu, r èn luyện ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập 

nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp; 

Bồi dưỡng cho người học thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.Học phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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văn bản; Rèn luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ 

năng chính tả.  

19  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần 

trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

20  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

21  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập 

luyện, tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống 

kiến thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ 

thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các 

công việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt 

động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

22  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc 

khác. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một 

số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ 

bản đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập 

luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông 

nước. Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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23  
Cầu lông cơ 

bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu 

thích và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện 

hệ vận động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát 

triển tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần 

hoàn… Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển 

các tố chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, 

sức bền, khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số 

động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm 

đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại 

hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ 

trẻ. Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn 

luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập 

luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc 

gia khác nhau trên thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  
Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần 

cơ bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần 

trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. 

Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một 

số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn 

bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

25  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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26  

Thể dục 

nhịp điệu cơ 

bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực 

hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả 

năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với 

âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu 

vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể 

dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng 

người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

27  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

28  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích 

thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được 

một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh 

viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, 

mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất 

cho thế hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong 

các Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

29  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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30  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

31  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về 

chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 

củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật 

quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực 

lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm 

cơ sở để vận dụng học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

32  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một 

số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an 

ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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33  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính 

khóa.  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và 

an ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, 

binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới 

thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao 

quốc phòng. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

34  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính 

khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong 

chương trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách 

sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, 

từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh 

giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

35  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học giáo 

dục khối tự 

nhiên 

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận khoa học trong việc xác định các vấn 

đề nghiên cứu, trình tự nghiên cứu khoa học, phương pháp triển khai một đề tài 

khoa học khối tự nhiên. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng viết đề cương nghiên 

cứu khoa học, tổ chức quá trình thu thập thông tin, phương pháp xử lý số liệu, 

cách viết một báo cáo khoa học, các bước thực hiện một chuyên đề hoặc khóa 

luận tốt nghiệp khối tự nhiên. Trang bị cho sinh viên phương pháp luận về nghiên 

cứu khoa học giáo dục, các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa 

học sư phạm ứng dụng, cách viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.  

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

36  Vật lý B 
Ngoài chương mở đầu giới thiệu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các 

kiến thức toán học liên quan và về vai trò của vật lý học với các môn khoa học 
2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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khác, học phần có 6 chương bao gồm các lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và 

Vật lý hạt nhân. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về  động học và 

động lực học chất điểm, chuyển động của vật rắn và cơ học chất lưu; nghiên cứu 

các hiện tượng nhiệt của chất khí lí tưởng như phương trình cơ bản của thuyết 

động học phân tử, hai nguyên lý nhiệt động học; trang bị cho sinh viên các kiến 

thức tổng quan về dòng điện, tác dụng và ứng dụng của dòng điện lên cơ thể; 

giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất điện từ và tính chất hạt của ánh 

sáng cũng như những ứng dụng thực tế khi ánh sáng tương tác với vật chất; 

nghiên cứu về hạt nhân và tương tác của bức xạ với vật chất cũng như những 

ứng dụng trong khoa học và đời sống. Học phần còn rèn luyện cho sinh viên các 

kỹ năng giải bài tập, giải thích được một số hiện tượng vật lý, các nguyên tắc 

hoạt động của các thiết bị máy móc thường gặp trong đời sống và trong kĩ thuật. 

Những kiến thức này không chỉ giúp sinh viên học và nghiên cứu các môn học 

khác, mà còn góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp 

nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng. 

thi cuối kì 

>=70% 

37  

Giáo dục 

học phổ 

thông 

Giáo dục học phổ thông giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo giáo 

viên trung học phổ thông. Học phần này cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về giáo dục học, những vấn đề cơ bản của giáo dục học, lí luận dạy 

học, lí luận giáo dục. Giáo dục học phổ thông còn là sự khái quát những lí luận 

về công tác dạy học, giáo dục học sinh trung học phổ thông, thực tiễn và quá 

trình tổ chức các hoạt động, dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông. 

Bên cạnh đó, giáo dục học phổ thông còn trang bị cho sinh viên kiến thức nền 

tảng để có thể tiếp tục học các học phần thực hành kĩ năng nghề ở trường trung 

học phổ thông. Vì vậy, giáo dục học phổ thông được xem là học phần là cơ sở 

của một số học phần, trong đó có các học phần giáo học pháp bộ môn. 

3 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

38  

Tiến hoá và 

đa dạng 

sinh học 

Học phần Tiến hóa và đa dạng sinh học cung cấp cho sinh viên những lý thuyết 

cơ bản về các tư tưởng tiến hóa cổ điển, các học thuyết tiến hóa của Lamark, 

Darwin và các học thuyết tiến hóa tổng hợp, hiện đại. Qua đó tìm hiểu về nguồn 

gốc của sự sống, đồng thời cũng đề cập đến các nhân tố tiến hóa, sự hình thành 

các đặc điểm thích nghi, sự phát sinh chủng loại và các con đường, cơ chế hình 

thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Học phần cũng cung 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khái niệm đa dạng sinh học, giá trị của 

đa dạng sinh học, các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và các phương 

pháp, những hình thức bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới. 

39  Hóa học ĐC 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ bảng 

tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến thức về liên kết 

hóa học và cấu tạo phân tử giúp sinh viên hiểu rõ được các quá trình hóa học như: 

nhiệt động lực học ứng dụng trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, mối 

liên quan giữa phản ứng hóa học và dòng điện từ đó đưa ra các ứng dụng thực tế 

của nó. Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về tính chất 

hóa học đặc trưng và những ứng dụng trong đời sống của các hợp chất vô cơ và 

hữu cơ quan trọng làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các học phần chuyên 

ngành có liên quan đến hóa học. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

40  
Sinh học tế 

bào 

Học phần sinh học tế bào cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

thành phần hóa học, cấu trúc phân tử của tế bào. Cấu trúc, chức năng và nguồn 

gốc các thành phần cấu tạo của tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote (tế bào nấm, 

động vật, thực vật) bao gồm: màng sinh chất, tế bào chất (bào tương và các bào 

quan) và nhân tế bào. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về mối quan hệ 

giữa các thành phần cấu trúc trong tế bào, các quá trình chuyển hóa vật chất và 

năng lượng trong tế bào (quá trình quang hợp, hô hấp), khả năng sinh sản của tế 

bào (quá trình nguyên phân, giảm phân) và chu kỳ của tế bào. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

41  

Động vật 

không 

xương sống 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, 

sinh thái của các ngành, lớp chính động vật không xương sống theo thứ tự tiến 

hoá từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thông qua đó sinh viên  thấy 

được tính đa dạng của giới động vật nói chung và động vật không xương sống 

nói riêng trên cơ sở khoa học và tuân theo trình tự tiến hoá nhất định. Học phần 

có kết cấu gồm 10 chương: Mở đầu; Động vật nguyên sinh; Ngành Thân lỗ; 

Ngành Ruột khoang; Ngành Giun dẹp; Ngành Giun tròn; Ngành Giun đốt; 

Ngành Chân khớp; Ngành Thân mềm; Ngành Da gai. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  
Động vật có 

xương sống 

Môn học đề cập đến Ngành Dây sống (Chordata) bao gồm các sinh vật thể hiện 

ở 5 đặc điểm của ngành: Có dây sống làm trục cơ thể, hệ thần kinh dạng ống và 
2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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cơ quan hô hấp phát triển từ khe mang, có đuôi bắt đầu từ sau lỗ huyệt, hệ tuần 

hoàn kín. Tùy theo đặc điểm và thời gian tồn tại của dây sống, có thể phân 

thành 3 phân ngành chính: Phân ngành sống đầu (cephalochordate), phân 

ngành sống đuôi (Urocchordata) và phân ngành động vật có xương sống 

(Vertebrata). Trong phân ngành động vật có xương sống, các nhóm động vật 

phân hóa từ thấp đến cao gồm các lớp Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú. Ở 

mỗi lớp, các loài có sự biến đổi hình dạng và cấu trúc các hệ cơ quan trong cơ 

thể để thích nghi với môi trường sống theo chiều hướng phát triển từ nước lên 

cạn.  Học phần cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể, đặc 

điểm sinh thái học, ý nghĩa kinh tế của lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. 

thi cuối kì 

>=70% 

43  Sinh thái 

Học về một số khái niệm sinh thái học cơ bản trong mối quan hệ giữa cơ thể và 

môi trường, vai trò của các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ, nước, đất 

đối với môi trường sống của sinh vật. Các qui luật chung, các quy luật sinh thái 

trong tự nhiên của Sinh vật thông qua các qui luật Sinh thái. Tìm hiểu về khái 

niệm và phân loại quần thể sinh vật, những đặc trưng cơ bản của quần thể. Học 

về một số khái niệm chung về quần xã, cấu trúc của quần xã sinh vật, mối quan 

hệ giữa các loài trong quần xã. Các chu trình sinh địa hóa trong tự nhiên và có 

thể giải thích các hiện tượng sinh thái diễn ra trong tự nhiên. Học về cấu trúc, 

các diễn thế của hệ sinh thái 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

44  
Thực tập 

thiên nhiên 

Cung cấp cho sinh viên phương pháp tìm hiểu điều kiện tự nhiên và các sinh 

cảnh vùng thực tập; phương pháp điều tra thu thập mẫu và làm tiêu bản các loài 

Côn trùng ở cạn, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú, 

thực vật bậc cao, nấm và tảo; phương pháp viết báo cáo kết quả của đợt thực tập 

thiên nhiên. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

45  Hóa sinh 

Hoá sinh học (Biochemistry) là môn học nghiên cứu hoá học của chất sống, của 

sự sống. Hoá sinh học tập hợp những hiểu biết về thành phần hoá học và những 

quá trình hoá học trong cơ thể sống (vi sinh vật, thực vật, động vật) và các kỹ 

năng thực hành cơ bản hóa sinh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp các kiến thức: 

khái quát thành phần hóa học của cơ thể sống; khái quát về trao đổi chất và trao 

đổi năng lượng, mối quan hệ của các quá trình trao đổi chất; những kiến thức cơ 

bản và chuyên sâu về đặc điểm cấu tạo, chức năng sinh học và sự chuyển hóa 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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các nhóm chất hữa cơ cơ bản như protein, enzyme, glucid, lipid. Ngoài ra, các 

kiến thức cơ bản và ứng dụng của các hợp chất thứ cấp như vitamin và hocmoon 

cũng được trình bày trong học phần này. 

46  Vi sinh vật 

Vi sinh vật là nhóm sinh vật phân bố rộng khắp các sinh giới trên Trái Đất, 

đóng vai trò rất quan trọng trong các quá trình sinh học. Học phần Vi sinh vật 

cung cấp các nội dung gồm: đặc điểm chung, vai trò của vi sinh vật trong tự 

nhiên và trong nền kinh tế quốc dân; hình thái cấu tạo, đặc điểm của các đối 

tượng vi sinh vật gồm virus, các vi sinh vật prokaryote, các vi sinh vật 

Eukaryote; các quá trình dinh dưỡng, trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng 

phát triển, di truyền của vi sinh vật; đặc điểm và vai trò của hệ thống miễn 

dịch. Phần Thực hành vi sinh đóng vai trò cung cấp kiến thức và kỹ năng thao 

tác các dụng cụ thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu vi sinh vật; kỹ 

năng thực hiện quá trình phân lập, nuôi cấy vi sinh vật từ các bước như chuẩn 

bị hóa chất, dụng cụ và môi trường đến các kỹ thuật pha loãng mẫu, cấy ria, 

cấy trải; kỹ thuật nhận diện các nhóm vi sinh vật chính như vi khuẩn, xạ khuẩn, 

nấm men và nấm mốc dựa vào hình thái khuẩn lạc và tế bào. Học phần vi sinh 

vật là tiền đề để sinh viên có thể tiếp cận những môn học chuyên ngành có liên 

quan đến đối tượng vi sinh vật như: Virus học, công nghệ lên men, kiểm 

nghiệm vi sinh, vi sinh môi trường,…. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

47  

Hình thái 

giải phẫu 

thực vật 

Nội dung cơ bản của học phần cung cấp cho người học những đặc điểm chung 

về hình dạng và cấu trúc của các loại tế bào thực vật; hình thái và cấu tạo của 

các loại mô thực vật bậc cao; các cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân, lá và các cơ 

quan sinh sản là hoa, quả, hạt; các hình thức sinh sản chung ở thực vật, sự thụ 

phấn, thụ tinh.  

Đồng thời, môn học cũng cung cấp cho sinh viên những đặc điểm chung trong 

vòng đời của các nhóm thực vật từ thấp đến cao, qua đó, người học có thể nhận 

xét được xu hướng tiến hóa chung của giới thực vật cũng như rút ra được các 

đặc tính tiến hóa cao nhất của nhóm thực vật Có hoa Hạt kín.  

Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ có những kiến thức cơ bản làm nền 

tảng để tiếp học học những học phần đi sau như Phân loại thực vật, Cây thuốc, 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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Dược liệu học, Sinh học thực vật. Với các sinh viên sư phạm, phần kiến thức của 

môn học hỗ trợ cho phần thực vật ở chương trình Sinh học phổ thông.  

48  
Phân loại 

thực vật 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về việc phân loại, sắp xếp 

các nhóm thực vật từ thấp đến cao bao gồm Tảo, Nấm (theo quan điểm cũ), Rêu, 

Khuyết thực vật, Hạt trần, Hạt kín để phục vụ cho các nghiên cứu sau này hoặc 

các kiến thức ứng dụng vào thực tiễn, trồng trọt, nhân giống và quản lý cây trồng, 

cây rừng, cây dại. Từ đó sinh viên có thể phân tích và nhận diện được các mẫu 

thực vật phổ biến định loại thấp nhất là đến bậc họ (family). 

Học phần đồng thời cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trong nghiên 

cứu phân loại thực vật như biết các phương pháp thu hái  mẫu, các phương pháp 

lưu giữ và bảo quản mẫu theo chuẩn hiện nay để lưu trữ trong bảo tàng hoặc 

phục vụ cho các công tác học tập và nghiên cứu.  

Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ có những kiến thức cơ bản làm nền 

tảng để tiếp học học những học phần như Cây thuốc, Dược liệu học. Với các 

sinh viên sư phạm, phần kiến thức của môn học hỗ trợ cho phần thực vật ở 

chương trình Sinh học phổ thông. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

49  Di truyền 

Học phần Di truyền học được thiết kế cho sinh viên thuộc các ngành Sinh học, 

Công nghệ Sinh học, và Sư phạm Sinh học. Nội dung của học phần gồm các khối 

kiến thức về: Cơ sở của tính di truyền và biến dị của sinh vật ở cấp tế bào; các 

quy luật di truyền, biến dị chi phối sự hình thành và phát triển các tính trạng của 

sinh vật; ứng dụng của nghiên cứu di truyền trong việc chăm sóc sức khỏe con 

người, tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, thị hiếu của con người. 

Với nội dung trên, học phần Di truyền học cung cấp cho sinh viên kiến thức căn 

bản để có thể học tiếp các học phần chuyên ngành ở chương trình đào tạo bậc 

Đại học, và sau Đại học. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

50  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học giáo 

dục khối tự 

nhiên 

Phương pháp nghiên cứu khoa học khối tự nhiên là học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản nhất về khoa học, nghiên cứu khoa học, đề tài khoa 

học, phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu khoa học giáo dục, viết đề cương nghiên cứu, thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học và cách trình bày một báo cáo, bài báo khoa học của khối 

tự nhiên. Việc nắm vững học phần này giúp cho sinh viên có tư duy khoa học 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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trong học tập chuyên môn và sau này trong công tác có thể tự nghiên cứu chuyên 

môn, khoa học giáo dục. 

51  

Thiết kế thí 

nghiệm và 

xử lý thống 

kê 

Học phần thiết kế thí nghiệm và phân tích thống kê đào tạo cho sinh viên ngành 

Công nghệ sinh học, Sinh học thực nghiệm và Sư phạm Sinh bao gồm 7 chương 

với 02 học phần học trước là toán Xắc suất thống kê và Tin học đại cương. Học 

phần giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản thiết kế thí nghiệm và 

phân tích số liệu nghiên cứu khoa học trong ngành Sinh học. Học phần lý thuyết 

gồm 02 nội dung chính: Nội dung thứ nhất: giúp sinh viên nắm được các bước 

để phân tích một bộ số liệu trong nghiên cứu khoa học, các khái niệm và các 

tham số dùng trong thống kê mô tả, các mô hình xử lý thống kê cho từng loại thí 

nghiệm khác nhau và đưa ra kết luận có ý nghĩa thống kê; Nội dung thứ hai: giúp 

sinh viên nắm được các kiến thức về thiết kế thí nghiệm từ việc nêu giả thiết 

nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, các phương pháp thu thập, tổng hợp 

dữ liệu trong nghiên cứu. Nội dung thực hành của học phần cung cấp các kỹ 

năng ứng dụng phần mềm MINITAB trong xử lý và phân tích dữ liệu. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

52  

Cơ sở  di 

truyền chọn 

giống 

Chọn giống cây trồng hay thực vật nói chung là một lĩnh vực quan trọng của sản 

xuất nông nghiệp; mục đích của nó là tạo ra ngày càng nhiều giống cây trồng 

mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu được các điều kiện bất thuận ( 

như sâu bệnh, hạn, úng, nóng, rét…). Về thực chất, đó là sự tiến hóa của thực 

vật do con người điều khiển được hình thành từ trong thực tiễn trồng trọt qua 

hàng ngàn năm kể từ khi con người bắt đầu mò mẫm “thuần hóa” cây trồng dựa 

theo kinh nghiệm. cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là sự 

phát triển của di truyền trong suốt hơn 100 năm nay, công tác chọn tạo giống cây 

trồng đã xây dựng được một nền tảng khoa học vững chắc và không ngừng được 

hoàn thiện. Nhờ đó đã tạo ra hàng loạt các giống cây trồng mới, nhất là các giống 

ngũ cốc, góp phần xóa đói giảm nghèo mang lại cuộc sống ấm no và cải thiện 

sức khỏe cho con người. Học phần này cho sinh viên thấy vai trò đặc biệt quan 

trọng của kiến thức di truyền đã được học trong học phần Di truyền cũng như 

thấy được mối quan hệ với học phần Sinh thái học trong quá trình học tập 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

53  Lý sinh 
Các chủ đề của lý sinh là các nguyên tắc vật lý làm nền tảng cho tất cả các quá 

trình của hệ thống sống. Điều này cũng bao gồm các tác nhân lý sinh môi trường, 
2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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đại diện cho ảnh hưởng của môi trường vật lý đến các chức năng sinh lý. Học 

phần trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức gồm các nguyên lý cơ bản về 

năng lượng và động lực học của hệ thống sinh học; cơ chế vật lý cơ bản của quá 

trình trao đổi chất các cấp độ vi mô (tế bào) và vĩ mô (tuần hoàn, hô hấp); thuộc 

tính điện học của hệ thống sống; và tác động của môi trường vật lý (dòng điện, 

sóng âm, ánh sáng, và bức xạ ion hóa) lên hệ thống sống. Thông qua nghiên cứu 

học phần lý sinh, sinh viên có cái nhìn cơ bản về cách thức hệ thống sống vận 

hành được giải thích trên cơ sở vật lý học, từ đó có thể tiếp cận tốt hệ thống các 

học phần chuyên sâu về sinh lý thực vật, sinh lý động vật, sinh học phân tử, hóa 

sinh, nguyên lý các thiết bị công nghệ sinh học, vật liệu sinh học đối với sinh 

viên khối ngành sinh học và các học phần hóa sinh, dược lý, sinh lý học đối với 

sinh viên y đa khoa. 

thi cuối kì 

>=70% 

54  
Khoa học 

môi trường 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường sống 

của con người; cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên 

lý sinh thái học vào môi trường; những tác động của con người đến môi trường; 

các loại tài nguyên thiên nhiên; các dạng ô nhiễm môi trường, tai biến môi 

trường, xung đột môi trường; sự chuyển cư và đô thị hóa; bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. 

Các kiến thức cung cấp trong học phần có liên quan nhiều đến kiến thức của các 

học phần: Sinh thái học, Dân số học, Môi trường và con người; là cơ sở quan 

trọng cho việc giảng dạy các kiến thức về Sinh quyển và Bảo vệ môi trường 

trong chương trình Sinh học ở trường Trung học phổ thông và là cơ sở để tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm Sinh học về môi trường 

sống và tài nguyên thiên nhiên. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

55  

Giáo dục 

giới tính và 

định hướng 

sức khoẻ 

sinh sản vị 

thành niên 

Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về giới, giới tính, sức khỏe 

sinh sản, tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; đặc điểm của đời sống giới 

tính ở con người; vai trò của tình yêu đối với hôn nhân và gia đình; những vấn 

đề cơ bản trong giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản nói chung và cho 

vị thành niên nói riêng. 

Những kiến thức của học phần liên quan đến nội dung của các học phần: Giải 

phẫu – Sinh lý người, Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học, Giáo dục Dân số - 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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Kế hoạch hóa giai đình…; là cơ sở để chăm sóc và rèn luyện sức khỏe nói chung 

và sức khỏe sinh sản nói riêng; là cơ sở cho việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, 

lối sống lành mạnh; xây dựng và phát triển tình yêu chân thực, chân chính, cuộc 

sống hôn nhân – gia đình hạnh phúc. 

56  

Tiếng anh 

trong sinh 

học 

Tiếng Anh trong Sinh học là học phần nhằm tăng cường khả năng học tập và 

nghiên cứu khoa học Sinh học bằng tiếng Anh một cách hiệu quả với sinh viên 

nói tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Học phần này giúp phát triển kiến 

thức về các quy ước học thuật trong sinh học để sinh viên có thể cải thiện kỹ 

năng của mình trong việc đọc hiểu các tài liệu khoa học Sinh học bằng tiếng 

Anh, có khả năng đóng góp ý kiến trong những cuộc thảo luận, hội thảo chuyên 

ngành bằng tiếng anh, cải thiện vốn từ ngữ học thuật chuyên ngành sinh học 

bằng tiếng Anh.  

Học phần gồm các nội dung cơ bản nhất trong chuyên ngành sinh học như: Các 

phân tử sinh học, tế bào, di truyền, tiến hóa, động vật, thực vật và sinh thái học.  

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

57  
Kỹ thuật di 

truyền 

Học phần kỹ thuật di truyền là chìa khóa của công nghệ sinh học. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật di truyền, cấu trúc gen, các 

công cụ trong kỹ thuật di truyền, một số kỹ thuật cơ bản, tạo dòng và xây dựng 

thư viện gen, biểu hiện gen tái tổ hợp trong tế bào và một số ứng dụng của kỹ 

thuật di truyền. Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên học xong học 

phần Sinh học phân tử. Thông qua việc học các kiến thức về lý thuyết và thực 

hành trực tiếp trên gen sinh viên có thể phân lập và khuyếch đại 1 gen đơn từ 

genome của sinh vật để có thể biến đổi và chuyển nó vào một cơ thể sinh vật 

khác, tao điều kiện cho gen đó biểu hiện. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

58  
Sinh học 

phân tử 

Sinh học phân tử nghiên cứu hệ thống sinh học ở mức độ phân tử các phản ứng 

sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp giữa 

các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các protein 

trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo họa động sống của tế bào cũng như 

điều hòa hoạt động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với nhau … đều 

được làm sáng tỏ nhờ các kỹ thuật sinh học phân tử. Vì vậy, sinh học phân tử là 

một môn học đòi hỏi cần có sự hiểu biết liên quan chặt chẽ đến các kiến thức cơ 

bản của di truyền, hóa sinh, vi sinh, tế bào … Học phần này cung cấp cho sinh 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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viên các kiến thức sinh học phân tử liên quan đến: Các đại phân tư sinh học và 

các liên kết hoá học yếu trong hệ thống sống; Tính ổn định và những biến động 

của DNA; Phiên mã – dịch mã; Điều hoà biểu hiện của gen; các kỹ thuật cơ bản 

và những enzyme sử dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử. Học phần sinh học 

phân tử đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành kiến thức cơ bản vững 

chắc về lĩnh vực sinh học phân tử, giúp sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên 

ngành và đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu các vấn đề sinh học hiện đại. 

59  
Sinh lý thực 

vật 

Sinh lý thực vật là môn học nghiên cứu về bản chất của sinh học thực vật bao 

gồm các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và phát triển ở thực vật bậc cao được 

nghiên cứu thực hiện ở các mức cơ thể, cơ quan, tế bào và dưới tế bào. Đây là 

học phần nền tảng của đào tạo các khối ngành Sinh học, khoa học cây trồng nói 

chung và là môn học cơ sở cho ngành Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới 

các quá trình trao đổi nước, chất khoáng, biến dưỡng carbon từ môi trường bên 

ngoài để giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Trong hoạt động sống của 

thực vật luôn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và các yếu tố bên trong 

cơ thể, chúng có một cơ chế tự kiểm soát nhằm thích nghi với các thay đổi đó để 

tồn tại và phát triển. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

60  

Sinh lý 

người và 

động vật 

Học phần Sinh lý học người và động vật cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nghiên cứu các chức năng và hoạt động chức năng của các tế bào, các 

cơ quan và các hệ cơ quan của cơ thể người trong mối liên hệ giữa chúng với 

nhau và giữa chúng với môi trường sống. Đồng thời nó cũng nghiên cứu sự điều 

hòa các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể con người tồn tại, phát 

triển và thích ứng với sự biến đổi của môi trường và những yếu tố ảnh hưởng từ 

môi trường sống đến cấu trúc - chức năng của các hệ thống cơ quan và toàn bộ 

cơ thể. 

Phần thực hành giúp sinh viên củng cố kiến thức phần lí thuyết, rèn luyện kỹ 

năng thực hành để chứng minh những tính chất, quy luật sinh lý của các cơ quan, 

hệ cơ quan bằng thực nghiệm 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

61  
Giải phẫu 

người 

Giải phẫu người là môn học nghiên cứu về hình thái và cấu tạo cơ thể người, 

cung cấp các kiến thức về cấu tạo và chức năng của các loại mô, của từng hệ cơ 

quan trong cơ thể người. Mối quan hệ thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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từng hệ cơ quan trong cơ thể, sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường. Môn 

học này cung cấp các kiến thức cơ sở cho nhiều môn khoa học khác như sinh lý 

người và động vật, dinh dưỡng học, mô phôi học, nội tiết học… 

>=70% 

62  

Kỹ thuật 

nhân giống 

vô tính cây 

trồng 

Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng là một môn học nghiên cứu về áp dụng 

các kiến thức Sinh lý thực vật và các kiến thức liên quan đã và đang được ứng 

dụng rộng rãi, hiệu quả trong công nghệ nhân giống vô tính cây trồng bằng con 

đường nuôi cấy mô (in vitro), giâm chiết cành (in vivo) để cung cấp cho sản xuất 

cây giống có chất lượng cao. Đây là học phần thuộc nhóm kiến thức ngành đào 

tạo cho ngành Sinh học, Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới các kỹ thuật 

nhân giống vô tính cây trồng in vivo và in vitro. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

63  

Di truyền 

người và 

quần thể 

Học phần Di truyền người và quần thể được thiết kế cho sinh viên thuộc các 

ngành Sinh học, Sư phạm Sinh học. Nội dung của học phần gồm các khối kiến 

thức về: Đặc điểm di truyền của các nhóm tính trạng trên cơ thể người; một số 

phương pháp sử dụng trong tư vấn di truyền ở người; và sự di truyền của các 

gene trong quần thể. 

Với nội dung trên, học phần Di truyền người và quần thể cung cấp kiến thức nền 

tảng cho người học để có thể nhận diện một số bệnh di truyền, cách phòng tránh 

các bệnh di truyền. Đây là cơ sở để người học có thể tham gia vào công tác tư 

vấn di truyền và thực hiện các nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

64  
Tập tính ở 

động vật 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tập tính, sự hình 

thành và phát triển của tập tính trong quá trình phát triển cá thể ở động vật cũng 

như những phản ứng của cơ thể với những kích thích từ môi trường bên ngoài 

và những nhân tố tác động bên trong trong việc hình thành tập tính – cơ sở khoa 

học của tập tính vào việc ứng dụng trong đời sống, sản xuất chăn nuôi và bảo 

tồn các loài động vật quý hiếm. Cấu trúc của học phần gồm 4 chương: chương 

1. Đại cương về tập tính động vật; chương 2. Mối quan hệ tiếp xúc giữa động 

vật và môi trường sống; chương 3. Các loại tập tính thích nghi của động vật; 

chương 4. Cơ chế và sự phát triển của tập tính. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

65  
Bảo tồn 

thiên nhiên 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiên nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học của sinh vật trong tự 
2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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nhiên, cơ sở luật pháp và các tổ chức, cơ quan liên quan đến bảo tồn thiên nhiên; 

để sinh viên có thể vận dụng vào việc giảng dạy, truyên thông, nghiên cứu về 

vai trò, ý nghĩa của tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn tính đa dạng của nguồn tài 

nguyên sinh học trong tự nhiên. Các kiến thức của học phần có liên quan đến 

kiến thức của nhiều môn học khác, như: Thực vật học, Động vật có xương sống, 

Động vật không xương sống, Sinh thái học, Môi trường và phát triển 

thi cuối kì 

>=70% 

66  Cây thuốc 

Cây thuốc là một học phần ngắn giới thiệu cho sinh viên một số những nguyên 

tắc sử dụng dược liệu trong Đông y, từ đó áp dụng với việc sử dụng dược liệu có 

nguồn gốc thực vật để chữa bệnh trong Đông y. Sau đó, môn học sẽ cung cấp 

những nguyên tắc  trong việc trồng trọt, thu hái, chế biến, bảo quản và sử dụng 

dược liệu có nguồn gốc thực vật sao cho đúng cách và giữ được dược tính của 

dược liệu một cách tối đa. Ở cuối học phần, sinh viên được tìm hiểu về đặc điểm, 

dược tính, thời vụ cũng như cách chế biến một số cây thuốc thường gặp nhất ở 

nước ta, đặc biệt chú trọng tới các cây thuốc bản địa ở nơi mình đang sinh sống 

và ở Tây Nguyên. 

Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ có những kiến thức cơ bản làm nền 

tảng để tiếp học học những học phần như Dược liệu học, dược lý. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

67  

Công nghệ 

sinh học 

thực vật 

Nội dung của học phần gồm những kiến thức: những nền tảng cơ bản về sự hình 

thành, phát triển, những thành tựu đạt được và cả những thách thức đối với công 

nghệ sinh học thực vật; phương pháp nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong nhân 

giống, tạo giống cây trồng, sản xuất hợp chất thứ cấp ở điều kiện in vitro; phương 

pháp chuyển gene trực tiếp và gián tiếp ở thực vật; và các phương pháp canh tác 

cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng.  

Học phần Công nghệ sinh học thực vật là một phần quan trọng và đóng tỉ trọng 

lớn trong phát triển Công nghệ sinh học hiện nay và là một học phần không thể 

thiếu trong đào tạo sinh viên ngành Công nghệ sinh học, nhằm trang bị cho sinh 

viên cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật và những ứng dụng của phương pháp nuôi cấy 

tế bào và mô thực vật, quy trình chuyển gene vào tế bào thực vật (tách chiết, nhân 

bản, tạo dòng DNA và phương pháp chuyển gene), các phương pháp canh tác cây 

trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng. Học phần này có 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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mối liên hệ chặt chẽ với các học phần SH Thực vật, sinh lý thực vật, sinh học tế 

bào và sinh học phân tử trong chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ sinh học. 

68  
Công nghệ 

sinh học 

Học phần gồm các nội dung sau: một số khái niệm, các lãnh vực nghiên cứu, 

lịch sử pphát triển của CNSH; CNSH thực phẩm, CNSH năng lượng, CNSH 

hóa học, CNSH nông nghiệp, CNSH môi trường, CNSH y dược học. 
2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

69  

Sinh lý thực 

vật ứng 

dụng 

Sinh lý thực vật ứng dụng là môn học nghiên cứu về ứng dụng kiến thức cơ bản 

về dinh dưỡng và phát triển ở thực vật bậc cao vào thực tiễn sản xuất nông 

nghiệp, bảo quản chế biến nông sản, bảo vệ môi trường bền vững. Đây là học 

phần thuộc nhóm kiến thức ngành đào tạo cho ngành Sinh học, Sư phạm sinh 

học. Học phần đề cập tới nuôi cấy mô - tế bào thực vât, trồng cây không dùng 

đất, quang hợp của quần thể cây trồng, điều khiển hô hấp trong trồng trọt, bảo 

quản nông sản phẩm và ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng trong nông nghiệp. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

70  
Sinh học 

phát triển 

Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức về cơ sở, cơ chế của sự phát triển 

cá thể sinh vật trong sinh giới; đặc điểm của quá trình phát triển cá thể động vật, 

cá thể thực vật từ khi được hình thành đến khi trưởng thành rồi kết thúc vòng 

đời; các yếu tố tác động, chi phối đến quá trình phát triển của cá thể sinh vật.  

Các kiến thực của học phần có liên quan đến nội dung của các học phần: Sinh 

học đại cương, Tế bào học, Thực vật học, Động vật học, Vi sinh vật học, Di 

truyền học, Sinh thái học, Khoa học môi trường, Sinh lý thực vật, Sinh lý động 

vật, Di truyền chọn giống, Miễn dịch học...; là cơ sở để lĩnh hội kiến thức của 

các học phần: Sinh lý động vật, Sinh lý thực vật, Miễn dịch học, Di truyền chọn 

giống… 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

71  
Nấm học và 

ứng dụng 

Nấm học và ứng dụng là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí của 

nấm trong sinh giới và sự đang dạng của giới nấm trong tự nhiên, nắm được vòng 

đời của nấm trong sinh giới diễn ra như thế nào. Nguồn gốc, phân loại của nấm 

và nhận biết một số loài nấm thông thường ngoài tự nhiên. Hiểu biết về giá trị 

dinh dưỡng cũng như giá trị dược liệu của các loài nấm thông dụng được nuôi 

trồng ở Việt Nam. Nắm được kỹ thuật, qui trình nuôi trồng một số loài nấm thông 

dụng và cách phòng trừ các bệnh của nấm. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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72  
Sinh hóa 

ứng dụng 

Sinh hóa ứng dụng (Tên tiếng anh: Applied Biochemistry) là môn học trang bị 

những hiểu biết về các quá trình Sinh hóa học ứng dụng trong thực tế đời sống 

và sx công, nông, ngư nghiệp,... Học phần bao gồm các nội dung cụ thể: nhập 

môn sinh hóa ứng dụng; phản ứng oxy hóa khử và các quá trình lên men; phản 

ứng thủy phân và ứng dụng;  enzyme và ứng dụng (các phương pháp sản xuất 

enzyme, tối ưu hoá phenotip và genotip quá trình sản xuất enzyme và các hướng 

ứng dụng ezyme); Hướng nghiên cứu và các ứng dụng thực tế của sinh hóa hiện 

nay. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

73  

Lý luận dạy 

học sinh 

học 

Học phần Lý luận dạy học sinh học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về 

nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, kiểm tra đánh 

giá kết quả của việc dạy và học môn sinh học ở trường phổ thông; bước đầu hình 

thành một số kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận nói trên vào hoạt động dạy học, 

làm cơ sở để học tiếp phương pháp dạy học các phần trong chương trình sinh 

học ở trường phổ thông. Có nhận thức và thực hiện tốt quan điểm lấy người học 

làm trung tâm trong quá trình dạy học. Bên cạnh đó, có ý thức học hỏi và thường 

xuyên trau dồi về chuyên môn và nghiệp vụ để trở thành giáo viên sinh học có 

năng lực trong tương lai.  

Học phần này cung cấp cho SV những kiến thức nền tảng để học các học phần 

chuyên ngành trong khối nghiệp vụ sư phạm: Phương pháp dạy học sinh học, giải 

bài tập sinh học, thí nghiệm sinh học phổ thông, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm,…. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

74  

Phương 

pháp dạy 

học sinh 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về phương pháp dạy học, các 

nguyên tác sử dụng phương pháp dạy học  giúp cho sinh viên  vận dụng vào bài 

giảng nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 

Đồng thời cung cấp cho sinh viên các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát huy 

tính sáng tạo, tích cực cho người học và các vấn đề đổi mới phương pháp nhằm 

gips sinh viên phân tích được đặc điểm của các phương pháp để lựa chọn và phối 

hợp các phương pháp dạy học thích hợp. Bên cạnh đó học phần giới thiệu khát 

quát về chương trình Sinh học ở trường phổ thông, đi sâu phân tích các kiến thức 

cơ bản trong chương trình Sinh học 10 sinh học lớp,sinh học lớp 12 từ đó đề xuất 

phương pháp dạy học cho từng phần kiến thức. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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75  

Thực hành 

phương 

pháp dạy 

học Sinh 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng về xác định mục tiêu bài học, 

cách phân tích nội dung bài học và trọng tâm kiến thức của bài học. Rèn luyện 

cho sinh viên các  kỹ năng lựa chọn các phương pháp phù hợp với từng loại 

kiến thức trong sinh học  phục vụ giảng dạy Sinh học ở trường phổ thông. Bên 

cạnh đó học phần cũng rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng sư phạm  như cách 

trình bày bảng, các tác phong sư phạm nhằm phục vụ cho công tác tổ chức các 

hoạt động dạy học sinh học ở trường. Đồng thời hình thành cho sinh viên  kĩ 

năng soạn giáo án, kỹ năng giảng dạy Sinh học ở trường phổ thông; 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

76  

Thí nghiệm 

sinh học 

phổ thông 

Học phần thí nghiệm sinh học phổ thông trang bị cho SV những cở sở khoa học 

của các thực hành, thí nghiệm sinh học trong chương trình sinh học ở trường phổ 

thông; Các kỹ thuật sử dụng dụng cụ, thiết bị và hóa chất trong phòng thí nghiệm 

sinh học phổ thông; Phương pháp tiến hành thí nghiệm đảm bảo chính xác, hiệu 

quả và đáp ứng yêu cầu sư phạm ở trường phổ thông. Giúp SV xác định được 

mục đích của từng thí nghiệm, mối liên hệ của các thí nghiệm sinh học với nội 

dung bài giảng trong chương trình phổ thông. Bên cạnh đó, cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, phương pháp triển khai một bài thực 

hành thí nghiệm và những yêu cầu sư phạm đặt ra trong khi triển khai thí nghiệm 

trong giờ học. Đồng thời có khả năng lập kế hoạch cụ thể cho việc triển khai các 

thí nghiệm trong năm học trên cơ sở trang thiết bị hiện có. 

Học phần này yêu cầu sinh viên phải vận dụng những kiến thức nền tảng ở các 

học phần chuyên ngành sinh học và các học phần trong khối nghiệp vụ sư phạm: 

Lý luận dạy học sinh học, Phương pháp dạy học sinh học, … 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

77  
Giải bài tập 

sinh học 

Học phần giải bài tập sinh học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về: Ý 

nghĩa và vai trò của bài tập sinh học trong dạy học sinh học.  Phân loại các dạng 

bài tập; phương pháp giải một số loại bài tập điển hình ở các chủ đề sinh học 

khác nhau như: sinh thái, di truyền, tế bào học, sinh lý, nguyên phân, giảm 

phân…; phân tích phương pháp giải, xác định phương án hướng dẫn học sinh 

giải các bài tập điển hình đó. Sử dụng bài tập trong quá trình dạy học sinh học 

(chọn bài tập, chữa bài tập, xây dựng bài tập mới). Qua đó sinh viên nhận thức 

được bài tập sinh học là phương tiện để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức, 

muốn nâng cao chất luợng dạy và học cần phải sử dụng tốt bài tập trong quá 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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trình dạy học, bên cạnh đó đối với học sinh, giải bài tập là một phương pháp học 

tập tích cực. 

78  

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sư phạm 

Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng lựa chọn và sử dụng các phương 

pháp, các kỹ thuật dạy học trong giảng dạy bài lên lớp, bài ôn tập– củng cố; kỹ 

năng thực hiện giảng dạy bài lên lớp kiến thức mới, bài lên lớp ôn tập – củng cố. 

Đây là những kỹ năng cơ bản, cần thiết và quan trọng để người giáo viên giảng 

dạy Sinh học ở trường phổ thông hoàn thành tốt công tác chuyên môn. 

Các kỹ năng được rèn luyện trong học phần này góp phần củng cố, khắc sâu các 

kiến thức lý thuyết có liên quan trong nội dung của các học phần: Lý luận dạy 

học sinh học, Phương pháp giảng dạy sinh học; củng cố các kỹ năng đã được rèn 

luyện trong Thực hành phương pháp giảng dạy sinh học; vận dụng hiệu quả vào 

việc lựa chọn các phương pháp, biện pháp dạy học sinh học ở trường phổ thông. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

79  
Kiến tập sư 

phạm 

Học phần “Kiến tập sư phạm” được thiết kế cho sinh viên các chuyên ngành Sư 

phạm, là điều kiện để sinh viên so sánh, kiểm nghiệm giữa lý thuyết với thực 

tiễn. Học phần nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp qua 

quan sát tìm hiểu thực tế về Nhà trường, giáo viên, học sinh (HS); Dự giờ, quan 

sátlớp học thực tế, các hoạt động dạy học và hoạt động chủ nhiệm của giáo viên; 

nắm bắt thông tin các loại hình kiểm tra kết quả học tập của học sinh cũng như 

đánh giá hoạt động của giáo viên và sinh viên trong lớp học thực tế. Kết thúc 

học phần, sinh viên được yêu cầu nộp các bản dự giờ và viết nhật kí kiến tập sư 

phạm. Qua thời gian đi kiến tập sư phạm sẽ giúp cho các sinh viên định hướng, 

chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp trong tương lai, qua đó có thể điều chỉnh chiến 

lược học tập một cách hiệu quả. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

80  
Thực tập sư 

phạm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Mục đích, ý 

nghĩa của thực tập sư phạm (TTSP); Nội dung TTSP; tiêu chuẩn đánh giá TTSP, 

Trách nhiệm của GV hướng dẫn, của trường, phó đoàn TTSP, cách viết nhật kí 

TTSP và một số phụ lục nhằm trợ giúp SV trong quá trình TTSP ở trường phổ 

thông.  

Học phần chủ yếu dành thời gian để sinh viên vận dụng toàn bộ những kiến thức, 

kĩ năng chuyên ngành, năng lực sư phạm đã tích lũy được trong 4 năm học tập, 

5 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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nghiên cứu tại trường sư phạm để vận dụng vài thực tiễn giảng dạy và giáo dục 

ở trường phổ thông. 

81  

Thực hành 

kĩ năng Sư 

phạm 

Học phần gồm các hoạt động thực hành kĩ năng dạy học bằng phương pháp dạy 

học vi mô, kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, kĩ năng thiết kế 

và tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học nhằm bồi dưỡng và nâng cao 

năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hình thành năng lực dạy học, năng 

lực giáo dục và năng lực định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư 

phạm. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

82  

Chuyên đề 

bồi dưỡng 

học sinh 

giỏi Sinh 

học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi như tầm quan trọng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi, những phẩm 

chất và năng lực cần có của học sinh giỏi sinh học, những năng lực giáo viên 

sinh học cần có khi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học; các kiến thức hệ thống lý 

thuyết và bài tập sử dụng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi; các phương pháp 

tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học ở trường trung học phổ thông, 

các kỹ năng bồi dưỡng sinh học (như kỹ năng xây dựng ngân hàng bài tập và 

soạn thảo chuyên đề, kỹ năng tác động tâm lý, kỹ năng kiểm tra, đánh giá để 

chọn lọc HSG), tổ chức hoạt động học tập cho học sinh giỏi sinh học (hoạt động 

tự học, tự nghiên cứu, các hình thức hoạt động hiệu quả khác) và cách sử dụng 

bài tập trong bồi dưỡng HSG sinh học 

Học phần này yêu cầu sinh viên phải vận dụng những kiến thức nền tảng ở các 

học phần chuyên ngành sinh học và các học phần trong khối nghiệp vụ sư phạm: 

Lý luận dạy học sinh học, Phương pháp dạy học sinh học, Giải bài tập sinh học, 

… 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

83  

Chuyên đề 

dạy học tích 

hợp 

Học phần cung cấp cho người học những cơ sở lí luận của dạy học tích hợp nói 

chung như khái niệm dạy về dạy học tích hợp, các mức độ tích hợp, các phương 

pháp và kĩ thuật trong dạy học tích hợp, quy trình xây dựng và tổ chức chủ đề 

tích hợp; khái niệm chủ đề tích hợp trong dạy học Sinh học, tiêu chí và quy trình 

xây dựng, thiết kế kế hoạch dạy học các loại chủ đề dạy học tích hợp trong dạy 

học sinh học. Trên cơ sở đó, hình thành cho sinh viên năng lực thiết kế, soạn bài 

dạy và tổ chức các chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học sinh học theo định 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

của chương trình giáo dục phổ thông. 

84  

Ứng dụng 

tin học 

trong giảng 

dạy sinh 

học 

Ứng dụng tin học trong dạy học sinh học là học phần đáp ứng thực tế yêu cầu 

đổi mới phương pháp dạy học trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Học 

phần cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học sinh học; trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng các 

phần mềm hỗ trợ như phần mềm soạn giáo án điện tử, trộn đề thi trắc nghiệm, 

dạy học trực tuyến, …. và khả năng khai thác các công cụ để thiết kế bài giảng 

đa phương tiện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sinh học ở trường phổ thông. 

Đồng thời trang bị những lí luận về tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh có 

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo 

của học sinh. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

85  

Kĩ thuật dạy 

học sinh 

học 

Học phần kĩ thuật dạy học sinh học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản, hiện đại và hệ thống về các vấn đề kỹ thuật và kỹ năng dạy học trong đó 

cung cấp các kiến thức về kỹ thuật và kỹ năng dạy học, đồng thời giới thiệu về 

các cách thiết kế câu hỏi bài tập, phiếu học tập, sơ đồ trong dạy học  và cách vận 

dụng chúng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông, bên cạnh đó cho sinh 

viên tiếp cận về cách dạy học theo chủ đề, chủ đề tích hợp, cách thức biên soạn 

và tổ chức bài học theo chủ đề tích hợp. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

86  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

Sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành một đề tài khóa luận tốt 

nghiệp. 
7 HK8 

Bảo vệ trước 

Hội đồng đánh 

giá 

87  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành một đề tài chuyên đề tốt 

nghiệp. 
3 HK8 

Do giảng viên 

chấm 

88  
Miễn dịch 

học 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể (hệ thống 

cơ quan, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch) , cấu trúc và chức năng 

của kháng nguyên và kháng thể, đáp ứng và cơ chế điều hoà đáp ứng miễn 

dịch,nguyên lý kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, các kỹ thuật 

miễn dịch ứng dụng trong chẩn đoán bệnh. Các kiến thức thu nhận được trong 

quá trình học tập môn học này sẽ giúp sinh viên làm quen với bản chất của hệ 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thống miễn dịch cơ thể và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hệ thống miễn dịch 

đối với bảo vệ sức khoẻ con người. 

89  

Nguyên tắc 

phân loại 

sinh vật 

Học phần Nguyên tắc phân loại sinh vật cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản, khái niệm, những nguyên lý, những phương pháp cơ bản mang tính 

nguyên tắc về phân loại sinh vật, các đặc điểm của sinh vật được sử dụng trong 

phân loại học, các trường phái về phân loại, các quan niệm về loài, các thứ bậc 

dùng trong phân loại học... đồng thời trang bị cho người học các phương pháp 

phân loại sinh vật, luật danh pháp quốc tế về phân loại học, kỹ năng thực hành 

trong phân loại học.  

Những kiến thức này có thể làm tiền đề để sinh viên học tốt những học phần liên 

quan tới phân loại học như Phân loại thực vật, Động vật học, Động vật rừng, 

Thực vật học…cũng như có những kiến thức cơ bản nhất về công tác phân loại 

để có thể ứng dụng trong các công việc có liên quan đến công tác phân loại ở các 

cơ sở giáo dục và nghiên cứu cũng như các viện bảo tàng. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

90  

Kiểm tra, 

đánh giá 

trong dạy 

học SH 

Học phần kiểm tra, đánh giá trong dạy học sinh học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản, hiện đại và hệ thống về các vấn đề lý luận của kiểm tra, 

đánh giá trong giáo dục nói chung. Sinh viên có những kiến thức cơ bản về các 

phương pháp, dạng bài kiểm tra đánh giá trong dạy học sinh học ở trường phổ 

thông. Có kỹ thuật và cách thức xây dựng bộ câu hỏi (tự luận và trắc nghiệm 

khách quan) và bài tập phù hợp với từng chủ đề trong chương trình sinh học ở 

trường phổ thông cách. Cung cấp cho sinh viên quy trình soạn thảo các đề kiểm 

tra, thi và cách xử lý và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá. Giúp sinh viên bước 

đầu thiết kế được các bài kiểm tra, thi có sử dụng công nghệ hiện đại và  xây 

dựng được các tiêu chí để đánh giá. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng khai thác 

thông tin, phát triển tư liệu phục vụ việc dạy học sinh học ở trường phổ thông. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

91  
Phương tiện 

dạy học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm vai trò của phương 

tiện dạy học, các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học giúp cho sinh viên  

vận dụng vào bài giảng nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức hoạt động học tập 

của học sinh. Đồng thời cung cấp cho sinh viên các  đặc tính và quy trình sử 

dụng một số loại phương tiện dạy học để từ đó vận dụng vào trong giảng dạy 

nhằm tăng hiệu quả của quá trình dạy học. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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7.8. Công nghệ thông tin 

T

T 

Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  
Triết học 

Mác – Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức 

lý luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát 

nhất về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng 

lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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4  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư 

duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm 

tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng 

cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được 

vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị 

phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, 

học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

6  Khởi nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài 

ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân 

đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị 

điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

7  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời 

đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

xác lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng 

tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh 

viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này 

vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. 

Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên 

còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác 

trong chuyên ngành 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

8  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội 

dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức 

xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc 

trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình 

lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã 

hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự 

điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên 

quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể bao 

gồm: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Quy 

phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến 

pháp; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống 

tham nhũng…. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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10  
Tiếng việt 

thực hành 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ 

và chính tả. Ngoài việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để 

cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao 

tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ năng sử dụng 

tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp 

nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục 

tiêu quan trọng hơn nữa là giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu, r èn luyện ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập 

nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp; 

Bồi dưỡng cho người học thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.Học phần có kết cấu 4 chương: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận 

văn bản; Rèn luyện kỹ năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ 

năng chính tả.  

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

11  

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam 

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa 

học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Sinh viên nâng cao 

được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa 

xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của 

đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa 

xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

12  Tiếng Anh 1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen 

thuộc hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ 

bản (như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động 

hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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trong nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

13  Tiếng Anh 2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng 

Anh. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

14  Tiếng Anh 3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

15  Tiếng Anh 4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp 

sinh viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh 

viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc 

thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc 

mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần 

thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, 

học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh 

và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc 

gia nói tiếng Anh.  

16  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại 

cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và 

quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải 

quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: 

soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao 

với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft 

PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

17  
Cơ sở vật lý 

cho Tin học 

Học phần gồm có phần lý thuyết (gồm 3 chương) và phần thực hành . Chương 1 

cung cấp cho sinh viên các định luật cơ bản về dòng điện, dòng điện trong các 

vật dẫn điện, nguồn điện áp, nguồn dòng và một số loại nguồn cho máy vi tính. 

Chương 2 trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý của các vật liệu dẫn điện, cách 

điện, vật liệu bán dẫn nhằm giúp sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt 

động của các linh kiện có trong máy vi tính trong các thiết bị ngoại vi. Chương 

3 giới thiệu cho sinh viên vi điều khiển phổ biến AVR cho lập trình nhúng, trang 

bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giao tiếp vi điều khiển với máy tính, lập 

trình nhúng điều khiển một số đối tượng cơ bản như LED, cảm biến, động cơ 

DC. Phần thực hành giúp sinh viên khắc sâu kiến thức và có kỹ năng sử dụng 

các vi điều khiển cho lập trình nhúng và từ đó thiết kế được một số hệ thống đo 

lường, giám sát trong IoT 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần 

trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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thi cuối kì 

>=70% 

19  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

20  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể 

người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công 

việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên 

tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

21  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số 

động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản 

đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, 

phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. 

Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần 

thể thao khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

22  
Cầu lông cơ 

bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu 

thích và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện 

hệ vận động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát 

triển tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần 

hoàn… Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy


750 

 

các tố chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, 

sức bền, khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số 

động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm 

đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại 

hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ 

trẻ. Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn 

luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập 

luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc 

gia khác nhau trên thế giới. 

23  
Bóng bàn cơ 

bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần 

cơ bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần 

trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. 

Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một 

số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn 

bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

25  
Thể dục nhịp 

điệu cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực 

hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả 

năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với 

âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu 

vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể 

dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

26  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

27  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết 

thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một 

số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên 

nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang 

lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế 

hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

28  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

29  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa 

30  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc 

gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để 

vận dụng học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

31  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một 

số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an 

ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

32  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh 

chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 

3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc 

phòng. 

33  

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong 

chương trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách 

sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, 

từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh 

giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

34  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học là học phần độc lập, không yêu cầu 

phải có các học phần song hành hay tiên quyết. Học phần này được giảng dạy ở 

học kì 4, cho sinh viên năm thứ hai. 

Học phần này trang bị cho người học hiểu biết về phương pháp nghiên cứu; các 

cách tiếp cận và sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp; biết cách đọc, viết, 

tiến hành nghiên cứu và trình bày bài báo khoa học 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

35  

Toán cho 

Công nghệ 

thông tin 

Học phần Toán cho Công nghệ thông tin nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính để sinh viên có thể học tiếp các môn khác 

như đồ họa máy tính, xử lý hình ảnh, mật mã, học, tối ưu hóa, thuật toán đồ thị, 

tính toán lượng tử, tìm kiếm thông tin ... 

Học phần này bao gồm 4 phần. Phần 1 là kiến thức về ma trận và định thức: cung 

cấp cho sinh viên các khái niệm về ma trận, định thức, hạng của ma trận và ma 

trận nghịch đảo. Phần 2 là kiến thức về hệ phương trình tuyến tính: cung cấp cho 

sinh viên khái niệm về hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình 

Cramer và cách giải các hệ phương trình tuyến tính này. Phần 3 là kiến thức về 

không gian vectơ cung cấp cho sinh viên khái niệm về không gian vectơ, cơ sở, 

số chiều, ma trận chuyển cơ sở, ánh xạ tuyến tính và ma trận chéo của ánh xạ 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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tuyến tính đó. Phần 4 là các kiến thức về không gian vectơ Euclid, phương pháp 

trực giao hóa Gram-Schmidt 

36  
Xác suất và 

thống kê 

Học phần này gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm về lí thuyết xác 

suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác suất, các công thức 

tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối xác suất thông 

dụng. Phần hai trình bày lí thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các quy luật xác 

suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm: thu thập số liệu, tính toán các tham số 

thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ước lượng các tham số thống kê của đại lượng 

ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết thống kê, lí thuyết tương quan hồi quy. 

Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng trong các lĩnh vực kinh tế, nông 

lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y học, giáo dục… 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

37  
Tâm lý học 

đại cương 

Tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm 

lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. Kiến 

thức tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy 

trong các trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. Nội dung 

của học phần gồm các khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm lí học như: 

Quan niệm về tâm lí; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình 

thành và phát triển tâm lí, ý thức; các quá trình tâm lí như: Nhận thức cảm tính, 

nhận thức lý tính, trí nhớ, ngôn ngữ, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân 

cách, tình cảm, ý chí của con người; hành vi, chuẩn mực hành vi, sự sai lệch hành 

vi cá nhân, sự sai lệch hành vi xã hội và cách khắc phục. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

38  

Nhập môn 

ngành 

CNTT 

Học phần Nhập môn ngành CNTT được tổ chức đào tạo ở học kỳ thứ nhất, dành 

cho sinh viên ngành CNTT. Học phần này trang bị cho sinh viên tổng quan về 

nghề nghiệp và cấu trúc chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin; Trang 

bị cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền 

tảng đạo đức nghề nghiệp; giúp sinh viên bước đầu hình thành những kỹ năng cá 

nhân, kỹ năng giao tiếp; giúp sinh viên làm quen các trải nghiệm tư duy thiết kế 

dự án kỹ thuật để chuẩn bị cho việc học tập trong các học kỳ sau 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

39  
Cấu trúc rời 

rạc 

Học phần Cấu trúc rời rạc thuộc nhóm Kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho 

sinh viên năm thứ hai.  
2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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Học phần cấu trúc rời rạc trình bày các vấn đề toán học cơ bản nhất nhưng hết 

sức thiết yếu ứng dụng trong tin học, giúp người học hiểu được lý thuyết thấu 

đáo, rèn luyện tư duy khoa học giải quyết các bài toán trong tin học.Học phần 

trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Cấu trúc rời rạc và các ứng dụng của 

nó mà một kỹ sư CNTT cần có để ứng dụng vào việc thiết kế máy tính và xây 

dụng các phần mềm để giải quyết các bài toán thực tế 

thi cuối kì 

>=70% 

40  
Lý thuyết 

thông tin 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của lý thuyết thông 

tin, bao gồm: Độ đo lượng tin (Measure of Information). Sinh mã tách được 

(Decypherable Coding). Kênh truyền tin rời rạc không nhớ ( Discrete 

Memoryless Channel ). Sửa lỗi kênh truyền (Error Correcting Codings) 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

41  
Xử lí tín 

hiệu số 

Học phần tự chọn này thuộc nhóm các Học phần cơ sở của ngành. Học phần xử 

lí tín hiệu số trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống 

XLTH số. Hệ thống tuyến tính, bất biến và nhân quả. Phương trình tích chập. 

Phương trình sai phân. Hệ thống đệ qui và phi đệ qui. Hệ thống có đáp ứng xung 

hữu hạn và đáp ứng xung vô hạn. Các phần tử và sơ đồ thực hiện hệ thống. Tính 

ổn định của hệ thống,… trong miền số thực, miền số Z, miền Fourier. 

Các kiến thức về đặc tính tần số và đáp ứng xung của các mạch lọc rời rạc lý 

tưởng, các chỉ tiêu kỹ thuật của mạch lọc thực tế, Tổng hợp lọc FIR bằng phương 

pháp cửa sổ, tổng hợp lọc FIR tối ưu theo định lí Chebyshev và thuật toán Remez, 

phương pháp lấy mẫu tần số, tổng hợp lọc IIR bằng phương pháp bất biến đặc 

tính xung và phương pháp song tuyến tính cũng được giới thiệu và đề cập đến 

trong học phần này 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  
Kỹ thuật lập 

trình 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất. Học phần Kỹ thuật lập trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình C++: Các kiểu dữ liệu cơ bản, cấu trúc điều 

khiển, hàm và các kiểu dữ liệu phức tạp như mảng, chuỗi, con trỏ, kiểu dữ liệu 

tự định nghĩa, tệp. Học phần này còn trang bị cho sinh viên khả năng tư duy 

logic, khả năng lập trình bằng ngôn ngữ C++ 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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43  

Thực hành 

Kỹ thuật lập 

trình 

Học phần kỹ thuật lập trình thuộc nhóm Kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho 

sinh viên năm thứ nhất, sinh viên sẽ học song hành với học phần lý thuyết là kỹ 

thuật lập trình, tạo tiền đề cho phát triển lập trình nâng cao với các ngôn ngữ 

lập trình khác. Học phần thực hành kỹ thuật lập trình rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tư duy cơ bản về lập trình dựa trên ngôn ngữ C++. Học phần này giúp 

sinh viên hiểu và rèn luyện tư duy logic, phương pháp tiếp cận và làm việc với 

ngôn ngữ lập trình, tạo nền tảng cơ bản cho việc học các học phần sau 

2 HK1 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

44  
Tổ chức máy 

tính 

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ 1 (học kì 2) của khóa học. Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở 

cho học phần nhập môn mạng máy tính, quản trị mạng trên môi trường 

Windows.Học phần tổ chức máy tính cung cấp cho người học những kiến thức 

về tổ chức, kiến trúc máy tính, các thành phần của một hệ thống máy tính cá 

nhân, chức năng các thành phần đó, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống 

kết nối cơ bản các bộ phận của máy tính kiến trúc CPU, các thành phần CPU, tổ 

chức tập lệnh, bộ nhớ máy tính, phân cấp bộ nhớ và chế độ địa chỉ, các thiết bị 

nhập xuất, kiến trúc và tổ chức thông tin trên đĩa 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

45  

Thực hành 

Tổ chức máy 

tính 

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất (học kì 2) của khóa học. Nội dung học phần này là nền tảng và cơ 

sở cho học phần nhập môn mạng máy tính, quản trị mạng trên môi trường 

Windows. Học phần thực hành tổ chức máy tính nhằm giúp sinh viên rèn luyện 

các kiến thức đã được học trong học phần tổ chức máy tính. Trang bị các kỹ 

năng về lựa chọn các thiết bị, lắp ráp máy tính, phân vùng định dạng bộ nhớ 

ngoài, cài đặt hệ điều hành, cài đặt driver cho các thiết bị, cài đặt các phần 

mềm thông dụng, khắc phục các lỗi cơ bản của máy tính 

1 HK2 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

46  

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật thuộc nhóm kiến thức cơ sở của ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2.Học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật trang 

bị cho sinh viên trang bị cho SV kiến thức các cấu trúc dữ liệu mới: danh sách 

liên kết, danh sách tuyến tính, cây và các giải thuật về tìm kiếm, sắp xếp; đánh 

giá tính phức tạp của các giải thuật; lựa chọn giải thuật và cấu trúc dữ liệu phù 

hợp để giải quyết yêu cầu 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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47  

Thực hành 

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

Học phần thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật thuộc nhóm Kiến thức cơ sở 

của ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 3), sinh viên sẽ học song 

hành với học phần lý thuyết là cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Học phần thực hành 

cấu trúc dữ liệu và giải thuật rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng, phân tích 

và đánh giá và lập trình trên các cấu trúc dữ liệu mới: danh sách liên kết, danh 

sách tuyến tính, cây và các giải thuật về tìm kiếm, sắp xếp; đánh giá độ phức tạp 

của các giải thuật; lựa chọn giải thuật và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải quyết 

yêu cầu 

1 HK3 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

48  
Cơ sở dữ 

liệu 

Môi trường cơ sở dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ 

liệu quan hệ; Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Mô hình truy cập; 

Quản trị bên trong cơ sở dữ liệu; Môi trường khách chủ 
3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

49  
Thực tế nghề 

nghiệp 

Học phần này được thiết kế ở học kì 5, cho sinh viên năm thứ 3. Sinh viên đến 

doanh nghiệp CNTT để tìm hiểu môi trường, quy trình làm việc của doanh 

nghiệp CNTT; tìm hiểu quy trình thực hiện một dự án CNTT; tìm hiểu vị trí việc 

làm của cử nhân CNTT.Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức, 

kỹ năng làm việc thực tế tại các công ty CNTT. Thời gian đi thực tế sẽ giúp cho 

các sinh viên định hướng tốt hơn về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, 

qua đó có thể xây dựng chiến lược học trong những năm tới một cách hiệu 

quả.Trong khoảng thời gian thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tham 

quan cơ sở làm việc của doanh nghiệp, được giới thiệu các dự án CNTT đang 

được triển khai tại nơi thực tập, các xu hướng phát triển nghề nghiệp. Cuối đợt 

thực tế, sinh viên phải viết báo cáo về quá trình thực tế và được giáo viên hướng 

dẫn chấm điểm 

1  Báo cáo 

50  

Nhập môn 

kỹ nghệ 

phần mềm 

Học phần Nhập môn kỹ nghệ phần mềm thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4). Nội dung học phần này là nền tảng 

và cơ sở cho để phát triển các học phần như phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 

phát triển ứng dụng web, lập trình di động. 

Học phần  này trang bị các kiến thức về quy trình xây dựng phần mềm, chi tiết 

từng giai đoạn, cách thức tổ chức các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng 

phần mềm. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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lập trình, có kỹ năng xây dựng các phần mềm đơn giản. Sau khi kết thúc học 

phần, học viên biết cách thức tổ chức để xây dựng một phần mềm từ lúc ban đầu 

cho đến lúc chuyên giao phần mềm, có kỹ năng xây dựng các tài liều phân tích 

và thiết kế phần mềm, kỹ năng sử dụng một ngôn ngữ lập trình xây dựng chương 

trình thực tế quy mô nhỏ 

51  

Thực hành 

Nhập môn 

kỹ nghệ 

phần mềm 

Học phần thực hành Nhập môn kỹ nghệ phần mềm thuộc nhóm Kiến thức cơ sở 

của ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4). Nội dung học phần này 

là nền tảng và cơ sở cho để phát triển các học phần như phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin, phát triển ứng dụng web, lập trình di động. 

Học phần  này trang bị các kiến thức về quy trình xây dựng phần mềm, chi tiết 

từng giai đoạn, cách thức tổ chức các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng 

phần mềm. Sau khi kết thúc học phần, học viên biết thành thạo kỹ năng sử dụng 

một ngôn ngữ lập trình xây dựng chương trình thực tế quy mô nhỏ 

1 HK4 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

52  

Thiết kế và 

lập trình 

Web cơ bản 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ hai (học kì 4). Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho học phần 

Thiết kế và Lập trình web nâng cao, đồng thời là cơ sở để phát triển các học phần 

như Lập trình ứng dụng mã nguồn mở, các học phần tự chọn và chuyên đề, khóa 

luận tốt nghiệp.Học phần này nhằm trang bị kiến thức về thiết kế và lập trình 

web tĩnh, khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ phần mềm hiện đại để thiết 

kế và lập trình một website đẹp, dễ sử dụng, tin cậy …đáp ứng các yêu cầu của 

một hệ thống website 

2 HK4 Báo cáo đồ án 

53  

Thực hành 

Thiết kế và 

lập trình web 

cơ bản 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ hai, sinh viên sẽ học song hành với học phần lý thuyết là Thiết kế và 

Lập trình web cơ bản. Tạo tiền đề cho phát triển và lập trình web nâng cao.Nội 

dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho học phần Thiết kế và Lập trình web 

nâng cao, đồng thời là cơ sở để phát triển các học phần như Lập trình ứng dụng 

mã nguồn mở, các học phần tự chọn và chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.Học 

phần này nhằm giúp sinh viên rèn luyện các kiến thức về thiết kế và lập trình 

web tĩnh đơn giản, khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ phần mềm hiện 

đại để thiết kế và lập trình một website. Thực hiện hosting một website. 

1 HK4 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 
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54  

Nhập môn 

mạng máy 

tính 

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ 2 (học kì 3) của khóa học. Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở 

cho học phần quản trị mạng trên môi trường Windows, lập trình mạng, thiết kế 

mạng, mạng máy tính nâng cao.Học phần nhập môn mạng máy tính trang bị cho 

người học những kiến thức về mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các nguyên 

lý nền tảng về mạng máy tính thông qua những mô hình tham chiếu và bộ giao 

thức nổi tiếng OSI và TCP/IP. Các đặc tính của tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, 

tầng mạng, tầng vận chuyển và tầng ứng dụng sẽ được đề cập chi tiết qua mỗi 

chương. Trình bày hoạt động và đặc điểm của các thiết bị mạng thông dụng. Kỹ 

thuật và các chuẩn phổ biến cho mạng cục bộ (LAN) sẽ được nhấn mạnh. Sau 

khi hoàn tất học phần sinh viên sẽ có khả năng cài đặt, vận hành các hệ thống 

mạng vừa và nhỏ. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

55  

Thực hành 

nhập môn 

mạng máy 

tính 

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ 2 (học kì 3) của khóa học. Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở 

cho học phần quản trị mạng trên môi trường Windows, lập trình mạng, thiết kế 

mạng, mạng máy tính nâng cao. 

Học phần Thực hành nhập môn mạng máy tính nhằm giúp sinh viên rèn luyện 

các kiến thức đã được học trong học phần nhập môn mạng máy tính. Trang bị 

cho sinh viên các kỹ năng về phân biệt, nhận biết, cấu hình các thiết bị mạng, 

các loại dây mạng; bấm các loại dây mạng; sử dụng các phần mềm phân tích và 

mô phỏng mạng; bắt và phân tích các loại gói tin; thiết lập, cấu hình được các 

mô hình mạng, các giao thức mạng; phát hiện và xử lý các sự cố về mạng 

1 HK3 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

56  

Nhập môn 

Hệ điều 

hành 

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho sinh viên năm 

thứ 3 (học kì 6) của khóa học. Học phần Hệ điều hành đóng một vai trò rất quan 

trọng trong ngành công nghệ thông tin, là vị trí then chốt kết nối giữa phần cứng 

và phần mềm. Học phần này giúp sinh viên nắm rõ tổng quan vấn đề cơ bản nhất 

của hệ điều hành như  nguyên tắc hoạt động, tổ chức, quản lý bộ xử lý trung tâm, 

quản lý bộ nhớ và quản lý các thiết bị vào ra (phần cứng máy tính) cùng với các 

phương pháp giải quyết khi xảy ra xung đột trong quá trình vận hành hệ thống. 

Tổ chức quản lý và cấp phát tài nguyên, tối ưu hoá hệ thống theo yêu cầu như tổ 

chức lại bộ nhớ để nâng cao tốc độ xử lý của hệ thống điều hành thông minh. An 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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toàn hệ thống, các nguyên tắc tổ chức đảm bảo hệ thống tin cậy, truyền thông 

liên tục. Các thành phần và cấu trúc của các hệ điều hành thông dụng như Linux, 

Windows, Android trên các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh. Triển khai 

hoạt động, cài đặt các dịch vụ trên nền tảng hệ điều hành hiện đại đáp ứng nhu 

cầu thực tế. Từ việc nắm vững lý thuyết hệ điều hành, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn 

các chức năng nâng cao hiệu năng hệ thống đảm bảo vận hành trong suốt, an 

toàn và tin cậy để đáp ứng việc xây dựng các ứng dụng và phát triển sự kết nối 

trên các hệ thống mạng tập trung cũng như mạng phân tán hiện nay.  

57  

Lập trình 

hướng đối 

tượng 

Học phần Lập trình hướng đối tượng thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4). Học phần này nhằm trang bị kiến 

thức kiến thức về phương pháp lập trình hướng đối tượng, cách nhận diện các 

đối tượng, thiết kế các đối tượng phù hợp nhất với yêu cầu thực tế và sử dụng 

ngôn ngữ lập trình, công cụ lập trình để thực hiện giải quyết các yêu cầu một 

cách cụ thể. Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho học phần cơ sở để 

phát triển các học phần như Nhập môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ 

thống 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

58  
Lập trình 

Windows 

Học phần này là học phần tự chọn trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản 

về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#.: hệ thống kiểu, nhập/xuất, chuyển 

đổi kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển, lớp và đối tượng,... Lập trình trên Windows 

Form với các control cơ bản: cách sử dụng và xử lý các control này. Kết nối cơ 

sở dữ liệu ADO.NET với 2 cách Connect và Disconnect. Xây dựng ứng dụng 

truy xuất dữ liệu 3 tầng 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

59  

Thực hành 

Lập trình 

hướng đối 

tượng 

Học phần thực hành Lập trình hướng đối tượng thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của 

ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4). Học phần này nhằm rèn 

luyện kỹ năng nhận diện các đối tượng, thiết kế các đối tượng phù hợp nhất với 

yêu cầu thực tế và kỹ năng lập trình, sử dụng công cụ lập trình để tạo chương 

trình giải quyết các yêu cầu một cách cụ thể. Nội dung học phần này là nền tảng 

và cơ sở cho học phần cơ sở để phát triển các học phần như Nhập môn kỹ nghệ 

phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống 

1 HK4 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 
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60  

Thực hành 

Lập trình 

Windows 

Học phần này là học phần tự chọn, song hành với học phần Lập trình Windows 

nhằm giúp sinh viên rèn luyện và vận dụng các kiến thức đã được học trong học 

phần Lập trình Windows. 

Nội dung chủ yếu của học phần này xoay quanh những nội dung sau: các khái 

niệm cơ bản về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#: hệ thống kiểu dữ liệu, 

nhập/xuất, chuyển đổi kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển, lớp và đối tượng,... Lập 

trình trên Windows Form với các control cơ bản: cách sử dụng và xử lý các 

control này. Kết nối cơ sở dữ liệu ADO.NET với 2 cách Connect và Disconnect. 

Xây dựng ứng dụng truy xuất dữ liệu 3 tầng 

1 HK3 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

61  

Tiếng Anh 

Chuyên 

ngành 

CNTT 

Học phần Tiếng anh chuyên ngành CNTT là học phần độc lập, không nhất thiết 

phải có các học phần song hành hay tiên quyết. Tuy nhiên, học phần này nên 

được học sau khi sinh viên đạt được các kiến thức cơ bản của học phần Tiếng 

Anh 1, Tiếng Anh 2. Học phần Tiếng anh chuyên ngành CNTT được giảng dạy 

cho sinh viên năm thứ ba (học kì 5)Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

thuật ngữ chuyên ngành CNTT; giúp sinh viên cũng cố kiến thức cơ bản về ngữ 

pháp, tăng cường khả năng đọc, nghe, nói, viết các nội dung chuyên ngành; và 

giúp sinh viên sử dụng tài liệu tiếng Anh trong quá trình nghiên cứu và làm việc 

trong lĩnh vực CNTT. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

62  Xử lý ảnh số 

Học phần Xử lý ảnh số thuộc nhóm Kiến thức bắt buộc của ngành, giảng dạy cho 

sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành CNTT. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ảnh để sinh viên có được nền tảng vững chắc 

khi cần đi sâu vào nghiên cứu, phát triển các ứng dụng liên quan đến Thị giác 

máy tính. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về xử lý 

ảnh số, các thuộc tính của ảnh, các phép biến đổi ảnh, các phương pháp phân tích 

và tiền xử lý ảnh, các phương pháp nén ảnh. Sinh viên cần nắm vững kiến thức 

liên quan đến các học phần: Đại số tuyến tính, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc rời 

rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật để ứng dụng vào học phần này. Với kiến thức 

được trang bị trong học phần Xử lý ảnh số, sinh viên có thể ứng dụng để giải 

quyết các vấn đề trong Xử lý ảnh số như Tăng cường chất lượng ảnh, phục hồi 

ảnh nhiễu, phân vùng ảnh, nén ảnh,… 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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63  
Thực hành 

Xử lý ảnh số 

Học phần thực hành Xử lý ảnh số thuộc nhóm Kiến thức bắt buộc của ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành CNTT. Học phần này sẽ học 

song hành với học phần Xử lý ảnh số. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ảnh để sinh viên có được nền tảng vững chắc khi 

cần đi sâu vào nghiên cứu, phát triển các ứng dụng liên quan đến Thị giác máy 

tính. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về xử lý ảnh số, 

các thuộc tính của ảnh, các phép biến đổi ảnh, các phương pháp phân tích và tiền 

xử lý ảnh, các phương pháp nén ảnh. Sinh viên cần trang bị kiến thức về các học 

phần: Đại số tuyến tính, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật để tham gia học phần thực hành này. 

Sinh viên sẽ ứng dụng những kiến thức được trang bị trong học phần Xử lý ảnh 

số để phát triển một ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong Xử lý ảnh số như 

Tăng cường chất lượng ảnh, phục hồi ảnh nhiễu, phân vùng ảnh, nén ảnh,… sử 

dụng bộ công cụ lập trình Visual Studio 

1 HK6 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

64  

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống thông 

tin 

Học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trang bị cho người học các kiến 

thức cơ bản về hệ thống thông tin, các thành phần của một hệ thống thông tin. 

Học phần cung cấp cho người học các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích hoạt 

động của hệ thống thông tin; các khái niệm có liên quan, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của chúng. Về hoạt động thiết kế, học phần cung cấp cho người học kiến 

thức và kỹ năng trong việc xác định cấu trúc, các thành phần cần thiết để xây 

dựng và triển khai một hệ thống thông tin; đánh giá, phân loại các dạng thông 

tin, kỹ thuật áp dụng và các mô hình, bảng thiết kế của nhiều khía cạnh mô tả 

hoạt động của hệ thống của các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế… Ngoài ra, học 

phần còn hướng dẫn người học sử dụng các công cụ để hỗ trợ trong quá trình 

phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

65  

Thực hành 

Phân tích 

Thiết kế 

HTTT 

Học phần thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin rèn luyện cho người 

học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các thành phần của một hệ thống 

thông tin. Về hoạt động thiết kế, học phần cung cấp cho người học kiến thức và 

kỹ năng trong việc xác định cấu trúc, các thành phần cần thiết để xây dựng và 

triển khai một hệ thống thông tin; đánh giá, phân loại các dạng thông tin, kỹ thuật 

áp dụng và các mô hình, bảng thiết kế của nhiều khía cạnh mô tả hoạt động của 

1 HK5 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 
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hệ thống của các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế… Ngoài ra, học phần còn hướng 

dẫn người học sử dụng các công cụ để hỗ trợ trong quá trình phân tích và thiết 

kế hệ thống thông tin. 

66  
Trí tuệ nhân 

tạo 

Học phần Nhập môn trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm các học phần Kiến thức ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm 3 (Học kỳ 5). Học phần tập trung vào các nội dung 

chính cơ bản như: Lịch sử, các vấn đề, các lĩnh vực nghiên cứu, các ứng dụng, 

và các vấn đề đặt ra của Trí tuệ nhân tạo; Tìm kiếm trên không gian trạng thái; 

Tìm kiếm theo kinh nghiệm; Chơi trò chơi; Biểu diễn và suy luận tri thức cơ bản; 

Tri thức không chắc chắn và không chính xác; Học máy. Ngoài ra, học phần giúp 

sinh viên có khả năng tự nghiên cứu thêm các vấn đề mới của Trí tuệ nhân tạo 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

67  

Phát triển 

phần mềm 

hướng đối 

tượng 

Học phần này thuộc nhóm các học phần Kiến thức ngành, giảng dạy cho sinh 

viên năm 3. Học phần tập trung vào nội dung chính trong các bước của quá trình 

phát triển phần mềm hướng đối tượng: Khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu của 

người dùng; phân tích, mô hình hóa yêu cầu người dùng; phân tích theo hướng 

đối tượng với so đồ lớp, sơ đồ trạng thái, …; thiết kế dữ liệu dự trữ bằng cơ sở 

dữ liệu quan hệ hay XML; một số kiến trúc phổ biến trong thiết kế phần mềm, 

thiết kế giao diện; và một số mẫu thiết kế hướng đối tượng thông dụng. Ngoài 

ra, học phần trang bị cho sinh viên có khả năng tự nghiên cứu thêm các vấn đề 

mới của phân tích và thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

68  

Các quy 

trình phát 

triển phần 

mềm hiện 

đại 

Học phần Các quy trình phát triển phần mềm hiện đại thuộc nhóm các học phần 

Kiến thức ngành, giảng dạy cho sinh viên năm 3 (Học kỳ 6). Học phần  Các quy 

trình phát triển phần mềm hiện đại trang bị các kiến thức và kỹ năng phát triển 

phần mềm theo quy trình phát triển phần mềm mới, chi tiết từng giai đoạn, cách 

thức tổ chức các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng phần mềm. Sau khi kết 

thúc học phần, học viên hiểu biết và vận dụng một cách linh hoạt phương pháp 

phát triển phần mềm hiện đại để xây dựng phần mềm nhanh và hiệu quả 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

69  
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu 

Chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ chế quản lý các giao tác đồng 

thời, cơ chế phục hồi sau sự cố, cơ chế đảm bảo an toàn dữ liệu; Mô hình cài đặt 

thực tế trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL-Server, Oracle; Các vấn 

đề liên quan đến tối ưu hóa câu truy vấn 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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70  
An toàn 

thông tin 

Nhập môn an toàn thông tin cung cấp cho người học các nguyên lý cơ bản và 

chiến lược thiết kế hệ thống bảo mật; các nguy cơ đe dọa hệ thống và các biện 

pháp ngăn chặn, quản lý rủi ro và khắc phục sự cố. Các chủ đề rủi ro an ninh tập 

trung các vấn đề về phần mềm độc hại, các công cụ và hình thức tấn công phổ 

biến, các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật. Các biện pháp bảo vệ trải đều các tầng 

khác nhau trong mô hình người-máy (man–machine model). Tầng lõi và tầng 

dịch vụ dữ liệu được bảo vệ thông qua các cơ chế kiểm soát truy cập. Ở các tầng 

ứng dụng, các thuật toán mật mã học được sử dụng để bảo mật thông tin. Học 

phần này cũng trình bày khái quát các vấn đề về quản lý rủi ro, sao lưu và khôi 

phục dữ liệu, phản hồi và khắc phục sự cố 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

71  

Lập trình 

ứng dụng mã 

nguồn mở 

Học phần Lập trình ứng dụng mã nguồn mở thuộc nhóm Kiến thức chuyên 

ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 (học kì 6). Nội dung học phần này là 

vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như 

lập trình web nâng cao, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây dựng ứng 

dụng quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Học phần  này 

trang bị các kiến thức và kỹ năng khai thác các phần mềm mã nguồn mở, các 

điều luật liên quan cũng như cách thức kết hợp, phát triển thêm các mã nguồn 

mở này. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ 

lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình web. 

Sau khi kết thúc học phần, học viên hiểu biết và vận dụng một cách linh hoạt các 

mã nguồn mở để xây dựng phần mềm nhanh và hiệu quả. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

72  

Thực hành 

Lập trình 

ứng dụng mã 

nguồn mở 

Học phần thực hành Lập trình ứng dụng mã nguồn mở thuộc nhóm Kiến thức 

chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 (học kì 6).  Nội dung học phần 

này là vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên 

ngành như lập trình web nâng cao, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây 

dựng ứng dụng quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Học 

phần  này trang bị các kiến thức và kỹ năng khai thác các phần mềm mã nguồn 

mở, các điều luật liên quan cũng như cách thức kết hợp, phát triển thêm các mã 

nguồn mở này. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn 

ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình 

1 HK6 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 
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web. Sau khi kết thúc học phần, học viên hiểu biết và vận dụng một cách linh 

hoạt các mã nguồn mở để xây dựng phần mềm nhanh và hiệu quả 

73  

Thiết kế và 

lập trình 

Web nâng 

cao 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức ngành, giảng dạy ở học kì 5 cho sinh viên 

năm thứ 3. Nội dung học phần này được phát triển dựa trên nền tảng của học 

phần Thiết kế và Lập trình web cơ bản, đồng thời là cơ sở để phát triển các học 

phần như Lập trình ứng dụng mã nguồn mở, phát triển ứng dụng web, các học 

phần tự chọn và chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Học phần này nhằm trang bị 

kiến thức về thiết kế và lập trình web động, phát triển khả năng lập trình web 

tương tác với người sử dụng, thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu; khai thác 

và sử dụng hiệu quả các công cụ phần mềm hiện đại để thiết kế và lập trình một 

website đẹp, dễ sử dụng, tin cậy …đáp ứng các yêu cầu của một hệ thống website. 

Xuất bản website lên môi trường mạng 

2 HK5 Báo cáo đồ án 

74  

Thực hành 

Thiết kế và 

lập trình web 

nâng cao 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức ngành, giảng dạy ở học kì 5 cho sinh viên 

năm thứ 3. Nội dung học phần này được phát triển dựa trên nền tảng của học 

phần Thiết kế và Lập trình web cơ bản, đồng thời là cơ sở để phát triển các học 

phần như Lập trình ứng dụng mã nguồn mở, phát triển ứng dụng web, các học 

phần tự chọn và chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Học phần này nhằm giúp sinh 

viên rèn luyện kiến thức về thiết kế và lập trình web động, phát triển khả năng 

lập trình web tương tác với người sử dụng, thao tác với dữ liệu trong Cơ sở dữ 

liệu; khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ phần mềm hiện đại để thiết kế 

và lập trình một website đẹp, dễ sử dụng, tin cậy …đáp ứng các yêu cầu của một 

hệ thống website. Đánh giá được sản phẩm website tạo ra. Xuất bản website lên 

môi trường mạng 

1 HK5 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

75  

Những vấn 

đề hiện đại 

của CNTT 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức ngành, giảng dạy ở học kì 7 cho sinh viên 

năm thứ tư. Trước khi tham gia học phần này, sinh viên cần được trang bị các 

kiến thức nền tảng về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật và phải làm chủ ít nhất một 

ngôn ngữ lập trình.Do đặc thù môn học, các chủ đề sẽ thay đổi theo từng năm 

nhằm cập nhật những kiến thức về những vấn đề mới nổi, do vậy môn học này 

tập trung vào trang bị cho sinh viên cách đọc hiểu, tóm tắt, trình bày, viết báo 

cáo, và thảo luận các bài báo khoa học, đặc biệt là các bài báo về các chủ đề mới 

trong công nghệ thông tin. Sinh viên sẽ nắm được các kiến thức nền tảng để định 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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hướng giải quyết một số bài toán và xu hướng phát triển của ngành CNTT trong 

tương lai 

76  
Thực tập 

nghề nghiệp 

Học phần này được thiết kế ở học kì 7, cho sinh viên năm thứ 4. Sinh viên đi làm 

việc thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động CNTT.Học phần này trang 

bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế tại 

các công ty công nghệ hoặc các bộ phận CNTT của các cơ quan, tổ chức. Thời 

gian đi thực tập sẽ giúp cho các sinh viên định hướng tốt hơn về việc lựa chọn 

nghề nghiệp trong tương lai, qua đó có thể điều chỉnh chiến lược học trong năm 

cuối một cách hiệu quả. 

Trong khoảng thời gian thực tập, sinh viên sẽ được tham gia vào các dự án CNTT 

hoặc các đề tài nghiên cứu đang được triển khai tại nơi thực tập. Mỗi sinh viên 

sẽ có 02 người hướng dẫn: 1 ở nơi thực tập và 1 ở bộ môn CNTT. Cuối mỗi kỳ 

thực tập, sinh viên phải viết báo cáo về quá trình thực tập và được hai người 

hướng dẫn nhận xét, giáo viên hướng dẫm chấm điểm 

3 HK7 

Báo cáo kết 

quả thực tập tại 

doanh nghiệp 

77  
Lập trình di 

động 

Học phần Lập trình di động thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho 

sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Học phần Lập trình di động vận dụng tổng hợp 

các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như nhập môn kỹ nghệ 

phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây dựng ứng dụng di động 

quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh trên nền tảng hệ điều hành di động android và ios. 

Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, 

cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình web. Sau khi kết 

thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất bản ứng dụng trên điện thoại di 

động quy mô vừa và nhỏ. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

78  

Thực hành 

Lập trình di 

động 

Học phần thực hành Lập trình di động thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung học phần này là vận dụng 

tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như nhập 

môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây dựng ứng 

dụng di động quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh trên nền tảng hệ điều hành di động 

android và ios. Học phần  này trang bị các kiến thức và kỹ năng lập trình ứng 

dụng di động bằng các công cụ lập trình của nhà cung cấp Android và Ios. Trước 

khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở 

1 HK7 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 
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dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình web. Sau khi kết thúc 

học phần, học viên có thể lập trình và xuất bản ứng dụng trên điện thoại di động 

quy mô vừa và nhỏ. 

79  

Phát triển 

ứng dụng 

web 

Học phần phát triển ứng dụng web thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng 

dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung học phần này là vận dụng tổng 

hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như nhập môn kỹ 

nghệ phần mềm, lập trình web cơ bản, lập trình web nâng cao. Học phần  này 

trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết kế, lập trình ứng dụng web trên nền tảng 

công nghệ mới NodeJS. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức 

về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập 

trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất bản ứng 

dụng web với quy mô vừa và nhỏ. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

80  

Thực hành 

phát triển 

ứng dụng 

web 

Học phần thực hành Phát triển ứng dụng web thuộc nhóm Kiến thức chuyên 

ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung học phần này là 

vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như 

nhập môn kỹ nghệ phần mềm, lập trình web cơ bản, lập trình web nâng cao. Học 

phần  này trang bị các kiến thức và kỹ lập trình ứng dụng web trên nền tảng công 

nghệ mới NodeJS. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về 

ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập 

trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất bản ứng 

dụng web với quy mô vừa và nhỏ 

1 HK7 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

81  
Kiểm thử 

phần mềm 

Học phần này thuộc nhóm các học phần chuyên ngành Công nghệ phần mềm, 

giảng dạy cho sinh viên năm 4 (Học kỳ 7). Học phần trang bị cho sinh viên nắm 

vững những kiến thức cơ bản trong kiểm thử phần mềm như:  vai trò, sự quan 

trọng của kiểm thử phần mềm; các nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm; 

quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm; các mức độ kiểm thử phần mềm; các 

kỹ thuật kiểm thử dòng điều khiển, kiểm thử dòng lệnh, kiểm thử hộp đen, kiểm 

thử thủ công, kiểm thử mô đun; cách quản lý lỗi. Ngoài ra, học phần trang bị cho 

sinh viên có khả năng tự nghiên cứu thêm các vấn đề mới của kiểm chứng phần 

mềm 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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82  

Thực hành 

kiểm thử 

phần mềm 

Học phần này thuộc nhóm các học phần chuyên ngành Công nghệ phần mềm, 

giảng dạy cho sinh viên năm 4 (Học kỳ 7). Học phần trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản trong kiểm thử phần mềm như:  vai trò, sự quan trọng của kiểm 

thử phần mềm; các nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm; quy trình và kế 

hoạch kiểm thử phần mềm; các mức độ kiểm thử phần mềm; các kỹ thuật kiểm 

thử dòng điều khiển, kiểm thử dòng lệnh, kiểm thử hộp đen, kiểm thử thủ công, 

kiểm thử mô đun; cách quản lý lỗi. Ngoài ra, học phần trang bị cho sinh viên có 

khả năng tự nghiên cứu thêm các phương pháp khác của kiểm chứng phần mềm 

1 HK7 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

83  

Hệ quản trị 

CSDL 

NoSQL 

Học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, 

giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung học phần này là trang bị 

kiến thức về hệ quản trị NoSQL, kỹ năng sử dụng, khai thác và truy vấn dữ liệu 

trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL. Trước khi tham gia học phần, học 

viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể khai thác sử dụng và lập trình 

ứng dụng với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

84  

Thực hành 

hệ QTCSDL 

NoSQL 

Học phần thực hành Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL thuộc nhóm Kiến thức 

chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung học phần 

này là trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng, khai thác và truy vấn dữ 

liệu trên một hệ quản trị NoSQL, viết các ứng dụng kết nối hệ quản trị NoSQL. 

Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, 

cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sau khi kết thúc học phần, học viên có 

thể khai thác, sử dụng và lập trình ứng dụng với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Nosql 

1 HK7 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

85  

Công nghệ 

lập trình đa 

nền tảng cho 

ứng dụng di 

động 

Học phần công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động thuộc nhóm 

Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung 

học phần này là vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần 

chuyên ngành như nhập môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin, này trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết kế, lập trình ứng dụng di 

động bằng framework React Native để xây dựng ứng dụng di động quy mô vừa 

và nhỏ cho thiết bị di động. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến 

thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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năng lập trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất 

bản ứng dụng trên điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ. 

86  

Thực hành 

Công nghệ 

lập trình đa 

nền tảng cho 

ứng dụng di 

động 

Học phần thực hành Công nghệ đa nền tảng cho ứng dụng di động thuộc nhóm 

Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung 

học phần này là vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần 

chuyên ngành như nhập môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin, để xây dựng ứng dụng di động quy mô vừa và nhỏ cho thiết bị di động. 

Học phần  này trang bị các kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng di động bằng 

framework React Native. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến 

thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ 

năng lập trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất 

bản ứng dụng trên điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ 

1 HK4 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

87  
Lập trình 

Python 

Học phần lập trình Python thuộc nhóm các Học phần chuyên ngành, định hướng 

Công nghệ phần giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 CNTT (Học kỳ 6). Học phần 

này được dạy song hành cùng với học phần “Thực hành Lập trình Python”. Kỹ 

thuật lập trình Python là một môn học tự chọn quan trọng để hỗ trợ cho định 

hướng Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin. Môn 

học gồm các nội dung chính như sau: (1) Giới thiệu khái quát lịch sử ngôn ngữ 

lập trình Python và vai trò của nó trong cách mạng công nghiệp 4.0. (2) Ngữ 

nghĩa cú pháp ngôn ngữ lập trình Python. (3) Nguyên lý hướng đối tượng trong 

Python. (4) Các thư viện phổ biến nhất hỗ trợ lập trình trong Python. (5) Xây 

dựng các ứng dụng bằng Python. Bên cạnh đó, môn học trang bị thêm một số kỹ 

năng hướng dẫn đọc tài liệu bằng Tiếng Anh, kỹ năng tiến hành nghiên cứu, kỹ 

năng viết báo cáo, trình bày thuyết minh đề tài và làm việc nhóm. Với kiến thức 

được thực hành và trang bị trong học phần này, sinh viên có khả năng tự xây 

dựng một ứng dụng Python sử dụng các thư viện có sẵn, phục vụ cho các công 

việc thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến Khoa học dữ liệu. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

88  

Thực hành 

Lập trình 

Python 

Học phần thực hành Lập trình Python thuộc nhóm các Học phần chuyên ngành, 

định hướng Công nghệ phần giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 CNTT (Học kỳ 

6). Học phần này sẽ dạy song hành cùng học phần Lập trình Python. Kỹ thuật 

lập trình Python là một môn học tự chọn quan trọng để hỗ trợ cho định hướng 

1 HK6 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 
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Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin. Học phần 

này cung cấp môi trường để sinh viên thực hành các kiến thức đã học trong học 

phần “Lập trình Python”, gồm các nội dung chính như sau: (1) Giới thiệu khái 

quát lịch sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của nó trong cách mạng công 

nghiệp 4.0. (2) Các ngữ nghĩa cú pháp ngôn ngữ lập trình Python, cách cài đặt, 

nhập xuất dữ liệu. (3) Nguyên lý hướng đối tượng trong Python. (4) Các thư viện 

phổ biến hỗ trợ lập trình trong Python. (5) Xây dựng các ứng dụng bằng Python. 

Bên cạnh đó, môn học trang bị thêm một số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu bằng 

Tiếng Anh, kỹ năng tiến hành nghiên cứu, kỹ năng viết báo cáo, trình bày thuyết 

minh đề tài. Với kiến thức được trang bị trong học phần này, sinh viên có khả 

năng tự xây dựng một ứng dụng Python sử dụng các thư viện có sẵn, phục vụ 

cho các công việc thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến Khoa học dữ 

liệu. 

hành 

89  
Thiết kế 

mạng 

Học phần thiết kế mạng thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh 

viên năm thứ tư (học kì 7) của khóa học. Học phần Thiết kế mạng cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản về quy trình phân tích, thiết kế mạng. Cung 

cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ mạng LAN và WAN; 

các vấn đề lý thuyết liên quan tới tính năng và hoạt động của các thiết bị đang sử 

dụng trên mạng. Sinh viên có khả năng vận dụng quy trình thiết kế mạng vào 

việc phân tích và thiết kế các mạng LAN, WLAN và WAN. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

90  

Thực hành 

thiết kế 

mạng 

Học phần thực hành Thiết kế mạng thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng 

dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7) của khóa học. Học phần thực hành Thiết 

kế mạng cung cấp cho người học kiến thức về  phân  tích,  thiết  kế  và  cài  đặt  

một  hệ  thống  mạng  LAN, WLAN, WAN. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Kỹ 

thuật xác định các nhu cầu và mục tiêu của hệ thống mạng, liên mạng cho khách 

hàng; Kỹ thuật thiết kế hệ thống mạng, liên mạng ở mức luận lý, Kỹ thuật thiết 

kế hệ thống mạng, liên mạng ở mức vật lý; Kiểm thử, tối ưu và lập tài liệu cho 

hệ thống mạng, liên mạng. Học xong học phần sinh viên có khả năng vận dụng 

quy trình thiết kế mạng vào việc phân tích và thiết kế các mạng LAN, WLAN và 

WAN trong thực tế. 

1 HK4 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 
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91  
Điện toán 

đám mây 

Học phần Điện toán đám mây là học phần tự chọn thuộc nhóm chuyên ngành Hệ 

thống thông tin, khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 

tư chuyên ngành Công nghệ Thông tin ở học kỳ 7. Học phần này trang bị cho 

sinh viên kiến thức thực tiễn về các chủ đề cơ bản liên quan đến điện toán đám 

mây, đồng thời giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các tính năng của điện toán 

đám mây trên 4 mô hình dịch vụ: IaaS, PaaS, SaaS, PBaaS. Nội dung của học 

phần nhấn mạnh vào 4 mô hình: Infrastracture as a Service (IaaS); Platform as a 

Service (PaaS); Software as a Service (SaaS), và Business Process as a Service 

(BPaaS). Học phần cũng giới thiệu đến sinh viên một số dịch vụ đám mây như: 

Dịch vụ lưu trữ (Google Storage), AmazonS3, Amazon Dynamo, dịch vụ quản 

lý tài nguyên, dịch vụ giám sát 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

92  

Thư ̣̣̣̣c hành 

điện toán 

đám mây 

Học phần thực hành Điện toán đám mây là học phần tự chọn thuộc nhóm chuyên 

ngành Hệ thống thông tin, khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên 

chuyên ngành Công nghệ Thông tin ở học kỳ 7. Học phần Thực hành điện toán 

đám mây nhằm giúp sinh viên rèn luyện và vận dụng các kiến thức đã được học 

trong học phần Điện toán đám mây. Nội dung chủ yếu của học phần xoay quoanh 

4 mô hình: Infrastracture as a Service (IaaS); Platform as a Service (PaaS); 

Software as a Service (SaaS), và Business Process as a Service (BPaaS). Học 

phần cũng giới thiệu đến sinh viên một số dịch vụ đám mây như: Dịch vụ lưu trữ 

(Google Storage), AmazonS3, Amazon Dynamo, dịch vụ quản lý tài nguyên, 

dịch vụ giám sát 

1 HK7 

Trung bình 

cộng điểm 

đánh giá của 

các bài thực 

hành 

93  

Đảm bảo 

chất lượng 

phần mềm 

Học phần đảm bảo chất lượng phần mềm thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành 

công nghệ phần mềm, giảng dạy cho sinh viên năm cuối (học kì 7). Học phần 

này trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về vấn đề thiết lập hệ thống đảm 

bảo chất lượng, cài đặt hệ thống đảm bảo chất lượng, tổ chức thực hiện và đánh 

giá chất lượng phần mềm. Học phần đảm bảo chất lượng phần mềm còn trang bị 

cho sinh viên kỹ năng mềm: Viết tài liệu đảm bảo chất lượng, tài liệu về chuẩn 

chất lượng; tác phong làm việc chuyên nghiệp, đúng qui trình, qui cách; Rèn 

luyện tư duy về vấn đề kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

94  
CSDL phân 

tán 

Để sinh viên nắm được các kiến của học phần này thì sinh viên phải có kiến thức 

của hai học phần: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Học phần Cơ sở dữ 
2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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liệu phân tán thuộc nhóm học phần tự chọn trong nhóm kiến thức chuyên ngành 

dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Học phần này sẽ kế thừa tất cả các kiến 

thức từ học phần Cơ sở dữ liệu, hệ Quản trị cơ sở dữ liệu và Một số kiến thức cơ 

sở trong Kỹ thuật lập trình; Vận dụng các kiến thức từ các học phần trên cùng 

với kiến thức thiết kế CSDL phân tán và suy diễn vào việc hiểu được khái niệm 

và thuật toán cơ sở của CSDL phân tán và suy diễn bao gồm các mô hình dữ liệu 

và các hệ CSDL phân tán và suy diễn tương ứng, các ngôn ngữ CSDL phân tán 

và suy diễn, tổ chức lưu trữ và tìm kiếm, xử lý và tối ưu hóa truy vấn, quản lý 

giao dịch và điều khiển tương tranh, thiết kế các CSDL phân tán và suy diễn cho 

hệ thống thông tin. 

thi cuối kì 

>=70% 

95  
Thương mại 

điện tử 

Học phần Thương mại điện tử thuộc nhóm học phần tự chọn trong nhóm chuyên 

ngành Công nghệ phần mềm được bố trí đào tạo ở học kỳ bảy dành cho sinh viên 

năm cuối. Học phần này trang bị kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh và 

thực thi thương mại thông qua các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công 

nghệ hiện đại, thương mại điện tử (eCommerce). Giới thiệu các mô hình, cách 

thức quản lý và triển khai các ứng dụng thương mại trên nền tảng công nghệ hiện 

tại. 

 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

96  
Quản lý dự 

án CNTT 

Học phần Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc nhóm Kiến thức chuyên 

ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7). Nội dung học phần này là 

vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như 

lập trình web nâng cao, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây dựng ứng 

dụng quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Học phần  Quản 

lý dự án công nghệ thông tin trang bị các kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc 

hiệu quả cho hoạt động quản lý hoặc tham gia làm việc trong dự án CNTT 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

97  

Mạng máy 

tính nâng 

cao 

Học phần Mạng máy tính nâng cao thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng 

dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7) của khóa học. Nội dung học phần này là 

nền tảng và cơ sở cho học phần lập trình mạng. Học phần Mạng máy tính nâng 

cao cung cấp cho người học những kiến thức về công nghệ định tuyến, phân loại 

và đặc điểm của các giao thức định tuyến; cung cấp kiến thức về cấu hình một 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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số giao thức phổ biến; cung cấp kiến thức về VLAN, ACL, NAT, các công nghệ 

WAN và cấu hình trên thiết bị Cisco. 

98  
Quản trị 

mạng Linux 

Học phần Quản trị mạng Linux là học phần tự chọn thuộc nhóm chuyên ngành 

Hệ thống thông tin, khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm 

thứ tư chuyên ngành Công nghệ Thông tin ở học kỳ 7. Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối kiến thức các kiến trúc, thành phần, các dịch vụ của hệ 

thống mạng, liên mạng trên hệ điều hành Linux. 

Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: Nguyên lý quản trị mạng, kiến trúc và 

sự vận hành của hệ thống mạng, liên mạng, các thành phần cấu thành hệ thống 

mạng và dịch vụ mạng; các giao thức, công cụ quản trị mạng, đánh giá các yếu 

tố tác động đến quản trị mạng, đánh giá hiệu quả quản trị mạng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

99  

Quản trị 

mạng trên 

môi trường 

Windows 

Học phần này trang bị cho sinh viên một khối kiến thức tương đối hoàn chỉnh về 

lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng, dịch vụ mạng của hệ thống mạng Windows 

Server. 

Nội dung của học phần bao gồm: Lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng và các dịch 

vụ mạng của Microsoft Windows Server, kỹ thuật cài đặt, cấu hình và quản trị 

các dịch vụ mạng, bảo mật cơ bản hệ thống mạng Microsoft Windows Server 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

100  
Lập trình 

mạng 

Học phần Lập trình mạng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thư 

viện Socket, về các lớp đối tượng trong thư viện java.net để có thể xây dựng các 

loại ứng dụng truyền dữ liệu ở tầng Network với giao thức UDP, TCP, ICMP; 

lập trình xây dựng ứng dụng phân tán bằng RMI. Kiến thức của môn học có thể 

ứng dụng trong lập trình quản lý mạng, giám sát mạng, điều khiển qua mạng. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

101  

Khóa luận 

tốt nghiệp 

(Nếu đủ điều 

kiện) 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp dành cho các sinh viên đã học xong tất cả các 

môn học chuyên ngành bắt buộc của khóa học trừ các học phần được bố trí trong 

cùng học kì và các học phần điều kiện, thỏa điều kiện về điểm học tập của trường 

quy định, và có mong muốn đăng ký thực hiện đề tài môn học Khóa luận tốt 

nghiệp. Sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp sẽ nhận quyết định giao đề tài 

khóa luận và phân công giảng viên hướng dẫn. 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp yêu cầu sinh viên thực hiện một đề tài dưới dạng 

thức là một dự án hay một bài tập lớn, có nội dung liên quan đến các kiến thức 

10 HK8 
Đồ án tốt 

nghiệp 
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chuyên ngành của khóa học. Khi thực hiện khóa luận, sinh viên sẽ được đề xuất 

đề tài hay được giao đề tài và được giảng viên phụ trách hướng dẫn khoa học. 

Sau thời gian thực hiện theo quy định, sinh viên sẽ nộp báo cáo khóa luận và các 

sản phẩm, giải pháp, phần mềm đã thực hiện để được kiểm tra, đánh giá kết quả. 

Việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp phải theo đúng quy định, thông báo của Bộ 

môn về các mốc thời gian, mẫu báo cáo đề cương, báo cáo tiến độ và các quy 

định khác về việc bảo vệ khóa luận 

102  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Học phần Chuyên đề tốt nghiệp dành cho các sinh viên đã học xong tất cả các 

môn học chuyên ngành bắt buộc của khóa học trừ các học phần được bố trí trong 

cùng học kì và các học phần điều kiện, thỏa điều kiện về điểm học tập của trường 

quy định, và có mong muốn đăng ký thực hiện đề tài môn học Chuyên đề tốt 

nghiệp. Sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp sẽ nhận quyết định giao đề tài chuyên 

đề và phân công giảng viên hướng dẫn.Học phần Chuyên đề tốt nghiệp yêu cầu 

sinh viên thực hiện một đề tài dưới dạng thức là một dự án hay một bài tập lớn, 

có nội dung liên quan đến các kiến thức chuyên ngành của khóa học. Khi thực 

hiện chuyên đề, sinh viên sẽ được đề xuất đề tài hay được giao đề tài và được 

giảng viên phụ trách hướng dẫn khoa học. Sau thời gian thực hiện theo quy định, 

sinh viên sẽ nộp báo cáo chuyên đề và các sản phẩm, giải pháp, phần mềm đã 

thực hiện để được kiểm tra, đánh giá kết quả. Việc thực hiện chuyên đề tốt nghiệp 

phải theo đúng quy định, thông báo của Bộ môn về các mốc thời gian, mẫu báo 

cáo đề cương, báo cáo tiến độ và các quy định khác về việc bảo vệ chuyên đề. 

4 HK8 
Đồ án chuyên 

đề tốt nghiệp 

103  
Khai phá dữ 

liệu 

Môn học này nhằm giới thiệu quá trình khám phá tri thức, các khái niệm, công 

nghệ, và ứng dụng của khai phá dữ liệu. Ngoài ra, môn học này cũng trình bày 

các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, các tác vụ khai phá dữ liệu, các giải thuật và công 

cụ khai phá dữ liệu mà có thể được dùng hỗ trợ nhà phân tích dữ liệu và nhà phát 

triển ứng dụng khai phá dữ liệu. Các chủ đề cụ thể của môn học bao gồm: tổng 

quan về khai phá dữ liệu, các vấn đề về dữ liệu được khai phá, các vấn đề tiền 

xử lý dữ liệu, kho dữ liệu và các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu, phân 

cụm dữ liệu 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

104  
Phân tích dữ 

liệu 

Môn học tập trung vào các nội dung chính sau: (1) Giới thiệu các khái niệm, các 

quy trình, các bộ dữ liệu liên quan trong quá trình phân tích dữ liệu. (2) Nhập, 
2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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xuất, sắp xếp, tiền xử lý bộ dữ liệu. (3) Phương pháp thăm dò dữ liệu. (4) Phát 

triển các mô hình phân tích dữ liệu, cách chọn mô hình phân tích dữ liệu thích 

hợp và hiệu quả với nguồn dữ liệu, cung cấp các kiến thức nâng cao để người 

học có thể tự thiết kế phát triển các mô hình nghiên cứu trong phân tích dữ liệu. 

(5) Đánh giá mô hình phân tích dữ liệu. (6) Các kiến thức toán cơ bản thống kê 

trong phân tích dữ liệu. (7) Các công cụ và phương pháp trực quan hóa dữ liệu 

trong quá trình phân tích. Trong môn học này, Python đóng vai trò chính hỗ trợ 

phân tích dữ liệu, chủ yếu tập trung vào các thư viện hỗ trợ: Pandas, NumPy, 

Scipy, MatlotLib, Seaborn, Scikit-learn,…Ngoài ra, môn học trang bị thêm một 

số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu thành thạo kỹ năng tiến hành nghiên cứu, kỹ 

năng viết báo cáo phân tích dữ liệu, trình bày thuyết minh xây dựng đề tài môn 

học và làm việc nhóm, phối hợp với nhau để hoàn thành đề tài 

thi cuối kì 

>=70% 

105  

Phát triển 

ứng dụng 

Internet of 

Things 

Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về Internet, Internet 

of Things, vai trò của IoT trong sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, đời sống 

và cuộc cách mạng 4.0. Nội dung của học phần tập trung cung cấp các kiến thức 

nền tảng: Phần cứng và phầm mềm ứng dụng để phát triển ứng dụng IoT, các 

giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong) và các cơ chế 

điều khiển, ghi nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và thông tin. Sinh viên cần trang bị 

kiến thức về các học phần: Cấu trúc rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Nhập môn kỹ 

nghệ phần mềm. 

Ngoài ra, môn học trang bị thêm một số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu thành 

thạo, kỹ năng tư duy sáng tạo, phát triển ứng dụng IoT với 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

106  
Digital 

marketing 

Học phần Digital Marketing giới thiệu tầm quan trọng của Marketing trong thời 

đại kỹ thuật số, thời đại của thương mại điện tử. Học phần tập trung vào phân 

tích hoạt động truyền thông Marketing với các công cụ truyền thông mới như: 

marketing qua công cụ tìm kiếm, marketing qua mạng xã hội, email marketing, 

mobile marketing…. Qua đó, sinh viên có khả năng nhận biết được các công cụ 

Digital marketing để vận dụng vào quá trình lập kế hoạch truyền thông 

marketing. Đồng thời có thể đọc và phân tích các số liệu tương ứng với từng 

công cụ trong việc đo lường hiệu quả của hoạt động Digital Marketing. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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107  
Công nghệ 

.Net 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức nhằm nắm được nguyên lý 

hoạt động của các phần mềm trong Windows. Nắm phương pháp xây dựng phần 

mềm dựa vào thành phần cơ bản trong .Net Framework. Sử dụng Visual Studio 

và ngôn ngữ lập trình C# đồng thời nắm vững như các công cụ thông dụng trong 

C# như Menu, Toolbar, ODB… để xây dựng và lập trình phần mềm chạy trên 

nền tảng Hệ điều hành Windows.Với kiến thức được trang bị trong học phần này, 

sinh viên có khả năng tự xây dựng một ứng dụng WinForm hoàn chỉnh sử dụng 

nền tảng .NET và bộ công cụ Visual Studio. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

 

7.9. Sinh học 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  
Triết học 

Mác – Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức 

lý luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát 

nhất về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ 

đó, người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong 

nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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cũng như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây 

dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư 

duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học 

niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; 

nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức 

được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt 

Nam. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang 

bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, 

học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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6  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong 

nội dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học 

các nội dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về 

tri thức xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội 

học; đặc trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số 

mô hình lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành 

động xã hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng 

xã hội, sự điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã 

hội học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

7  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên 

quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể 

bao gồm: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; 

Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam: Hiến pháp; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật 

Phòng, chống tham nhũng…. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

8  Tiếng Anh 1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen 

thuộc hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp 

cơ bản (như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt 

động hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, 

đồ vật trong nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 

4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  Tiếng Anh 2 
Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 
3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng 

Anh. 

thi cuối kì 

>=70% 

10  Tiếng Anh 3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ 

năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề 

quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen 

thuộc, trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng 

thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn 

gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết 

để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, 

học phần tiếng Anh 3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng 

Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số 

quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

11  Tiếng Anh 4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp 

sinh viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh 

viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc 

thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc 

mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và 

các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần 

thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể 

phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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ra, học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng 

Anh và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số 

quốc gia nói tiếng Anh.  

12  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh 

viên năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học 

Đại cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính 

và quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải 

quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: 

soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao 

với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft 

PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

13  Khởi nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài 

ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân 

đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị 

điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết 

kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

14  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời 

đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

xác lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh 

viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm 

này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động 

hơn. Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh 

viên còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần 

khác trong chuyên ngành 

15  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần 

trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

16  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

17  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập 

luyện, tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống 

kiến thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ 

thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các 

công việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt 

động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc 

khác. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một 

số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ 

bản đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập 

luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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nước. Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác. 

19  
Cầu lông cơ 

bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu 

thích và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện 

hệ vận động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát 

triển tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần 

hoàn… Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển 

các tố chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, 

sức bền, khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số 

động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm 

đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại 

hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ 

trẻ. Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn 

luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập 

luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc 

gia khác nhau trên thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

20  
Bóng bàn cơ 

bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần 

cơ bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần 

trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng 

bàn. Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục 

một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ 

căn bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

21  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa. 

22  

Thể dục 

nhịp điệu cơ 

bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực 

hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả 

năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với 

âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu 

vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể 

dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng 

người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

23  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, 

tập luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập 

có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích 

thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được 

một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh 

viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, 

mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất 

cho thế hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các 

phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện 

trong các Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

25  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

1 HK3 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

thi cuối kì 

>=70% 

26  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

27  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về 

chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 

củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ 

thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, 

lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 

và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền 

đề làm cơ sở để vận dụng học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

28  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một 

số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an 

ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

29  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính 

khóa.  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và 

an ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh 

địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, 

binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới 

thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao 

quốc phòng. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

30  

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính 

khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong 

chương trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách 

sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, 

từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh 

giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

31  

Đại cương 

văn hóa các 

DTTS TN 

Nội dung Học phần “Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên” cung 

cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức liên quan đến đặc điểm dân cư, sinh tế 

truyền thống, thiết chế tổ chức xã hội, tổ chức cá nhân; Đặc trưng văn hóa vật 

thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Bước đầu hình thành 

và phát triển kỹ năng thực hành, nhận diện, phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên 

trong thực tiễn. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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32  
Tâm lý học 

đại cương 

Tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học 

tâm lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. 

Kiến thức tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được 

giảng dạy trong các trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. 

Nội dung của học phần gồm các khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm 

lí học như: Quan niệm về tâm lí; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí 

người; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức; các quá trình tâm lí như: 

Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, trí nhớ, ngôn ngữ, sự học; nhân cách và 

sự hình thành nhân cách, tình cảm, ý chí của con người; hành vi, chuẩn mực 

hành vi, sự sai lệch hành vi cá nhân, sự sai lệch hành vi xã hội và cách khắc 

phục. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

33  
Xác suất 

thống kê 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm 

về lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác 

suất, các công thức tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối 

xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lí thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các 

quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần chính sau đây: thu 

thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ước lượng 

các tham số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết 

thống kê, lí thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông 

dụng trong các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y 

học, giáo dục… 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

34  
Hóa đại 

cương 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ bảng 

tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến thức về liên kết 

hóa học và cấu tạo phân tử giúp sinh viên hiểu rõ được các quá trình hóa học như: 

nhiệt động lực học ứng dụng trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, mối 

liên quan giữa phản ứng hóa học và dòng điện từ đó đưa ra các ứng dụng thực tế 

của nó. Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về tính chất 

hóa học đặc trưng và những ứng dụng trong đời sống của các hợp chất vô cơ và 

hữu cơ quan trọng làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các học phần chuyên 

ngành có liên quan đến hóa học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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35  
Khoa học 

môi trường 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường sống 

của con người; cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên 

lý sinh thái học vào môi trường; những tác động của con người đến môi trường; 

các loại tài nguyên thiên nhiên; các dạng ô nhiễm môi trường, tai biến môi 

trường, xung đột môi trường; sự chuyển cư và đô thị hóa; bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. 

  Các kiến thức cung cấp trong học phần có liên quan nhiều đến kiến thức 

của các học phần: Sinh thái học, Dân số học, Môi trường và con người; là cơ sở 

quan trọng cho việc giảng dạy các kiến thức về Sinh quyển và Bảo vệ môi trường 

trong chương trình Sinh học ở trường Trung học phổ thông và là cơ sở để tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm Sinh học về môi 

trường sống và tài nguyên thiên nhiên. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

36  Vật lý B 

Ngoài chương mở đầu giới thiệu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các 

kiến thức toán học liên quan và về vai trò của vật lý học với các môn khoa học 

khác, học phần có 6 chương bao gồm các lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và 

Vật lý hạt nhân. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về  động học và 

động lực học chất điểm, chuyển động của vật rắn và cơ học chất lưu; nghiên cứu 

các hiện tượng nhiệt của chất khí lí tưởng như phương trình cơ bản của thuyết 

động học phân tử, hai nguyên lý nhiệt động học; trang bị cho sinh viên các kiến 

thức tổng quan về dòng điện, tác dụng và ứng dụng của dòng điện lên cơ thể; 

giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất điện từ và tính chất hạt của ánh 

sáng cũng như những ứng dụng thực tế khi ánh sáng tương tác với vật chất; 

nghiên cứu về hạt nhân và tương tác của bức xạ với vật chất cũng như những 

ứng dụng trong khoa học và đời sống. Học phần còn rèn luyện cho sinh viên các 

kỹ năng giải bài tập, giải thích được một số hiện tượng vật lý, các nguyên tắc 

hoạt động của các thiết bị máy móc thường gặp trong đời sống và trong kĩ thuật. 

Những kiến thức này không chỉ giúp sinh viên học và nghiên cứu các môn học 

khác, mà còn góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp 

nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

37  Lý sinh 
Các chủ đề của lý sinh là các nguyên tắc vật lý làm nền tảng cho tất cả các quá 

trình của hệ thống sống. Điều này cũng bao gồm các tác nhân lý sinh môi trường, 
2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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đại diện cho ảnh hưởng của môi trường vật lý đến các chức năng sinh lý. Học 

phần trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức gồm các nguyên lý cơ bản về 

năng lượng và động lực học của hệ thống sinh học; cơ chế vật lý cơ bản của quá 

trình trao đổi chất các cấp độ vi mô (tế bào) và vĩ mô (tuần hoàn, hô hấp); thuộc 

tính điện học của hệ thống sống; và tác động của môi trường vật lý (dòng điện, 

sóng âm, ánh sáng, và bức xạ ion hóa) lên hệ thống sống. Thông qua nghiên cứu 

học phần lý sinh, sinh viên có cái nhìn cơ bản về cách thức hệ thống sống vận 

hành được giải thích trên cơ sở vật lý học, từ đó có thể tiếp cận tốt hệ thống các 

học phần chuyên sâu về sinh lý thực vật, sinh lý động vật, sinh học phân tử, hóa 

sinh, nguyên lý các thiết bị công nghệ sinh học, vật liệu sinh học đối với sinh 

viên khối ngành sinh học và các học phần hóa sinh, dược lý, sinh lý học đối với 

sinh viên y đa khoa. 

thi cuối kì 

>=70% 

38  
Thực hành 

lý sinh 

Lý sinh học là môn cơ sở  trong khung chương trình đào tạo các khối ngành sinh 

học: Công nghệ sinh học, Sinh học, Sư phạm sinh học và khối ngành y dược: y 

đa khoa. Học phần này cung cấp các nguyên tắc vật lý làm nền tảng cho tất cả 

các quá trình của hệ thống sống bao gồm cả các tác dụng sinh học của môi trường 

vật lý. Theo đó, việc ghi nhận các thuộc tính vật lý và quá trình diễn ra trên hệ 

thống sống một cách khoa học và chính xác là yêu cầu bắt buộc. Trên cơ sở đó, 

học phần thực hành lý sinh được thiết kế bao gồm hệ thống các bài thực hành: 

động học các quá trình sinh học, tính thấm của tế bào và mô, xác đinh áp suất 

thẩm thấm, xác định trọng lượng phân tử của polymer bằng nhớt kế ostwald, xác 

định điện thế zeta bằng phương pháp vi điện di, xác định điện thế sinh vật, khảo 

sát tính chất quang học của phân tử hemoglobin. Thông qua học phần thực hành 

lý sinh, sinh viên được củng cố, bổ sung và làm sáng tỏ các nội dung lý thuyết 

của học phần lý sinh, cùng với đó là trang bị cách tiếp cận vật lý học, bố trí thực 

nghiệm, lựa chọn dụng cụ, vận hành thiết bị phù hợp nhằm ghi nhận các thuộc 

tính vật lý cũng như đánh giá một số quá trình diễn ra trên hệ thống sống. 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

39  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm khoa học, 

công nghệ và nghiên cứu khoa học, đồng thời trang bị kỹ năng tiếp cận khoa 

học; phương pháp thiết kế khung logic; cấu trúc đề xuất nghiên cứu và cách trình 

bày báo cáo khoa học. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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Học phần này là cơ sở để sinh viên vận dụng vào công việc nghiên cứu khoa 

học; thực hiện khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp. 

40  
Sinh học 

thực vật 

Sinh học thực vật là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm từ 

cấu trúc đến chức năng của các loại tế bào, mô, cơ quan và cơ thể thực vật, các 

quá trình dinh dưỡng và sinh sản ở thực vật bậc cao. Học phần đề cập đến chu 

trình sống cũng như kiến thức về các nhóm thực vật từ bậc thấp đến bậc cao. 

Đây là học phần thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành đào tạo cho ngành Sinh học, 

Công nghệ sinh học.  

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

41  
Sinh học 

động vật 

Học phần Sinh học động vật cung cấp những kiến thức một cách cơ bản và hệ 

thống  về cấu tạo và chức năng  của cơ thể động vật, nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức ban đầu về các nguyên lý và các quá trình sinh học xảy ra 

trong một hệ thống sống ở mức độ cơ thể, thấy rõ được cơ thể là một thể toàn 

vẹn thống nhất và thống nhất với môi trường. Học phần cũng trang bị những 

kiến thức cơ bản về mối quan hệ phát sinh chủng loại giữa các tổ chức, cơ quan 

theo chiều hướng tiến hóa của các nhóm động vật từ mức độ cấu tạo cơ thể đơn 

giản đến phức tạp. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  Sinh thái 

Học về một số khái niệm sinh thái học cơ bản trong mối quan hệ giữa cơ thể và 

môi trường, vai trò của các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ, nước, đất 

đối với môi trường sống của sinh vật. Các qui luật chung, các quy luật sinh thái 

trong tự nhiên của Sinh vật thông qua các qui luật Sinh thái. Tìm hiểu về khái 

niệm và phân loại quần thể sinh vật, những đặc trưng cơ bản của quần thể. Học 

về một số khái niệm chung về quần xã, cấu trúc của quần xã sinh vật, mối quan 

hệ giữa các loài trong quần xã. Các chu trình sinh địa hóa trong tự nhiên và có 

thể giải thích các hiện tượng sinh thái diễn ra trong tự nhiên. Học về cấu trúc, 

các diễn thế của hệ sinh thái. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

43  
Sinh lý thực 

vật 

Sinh lý thực vật là môn học nghiên cứu về bản chất của sinh học thực vật bao 

gồm các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và phát triển ở thực vật bậc cao được 

nghiên cứu thực hiện ở các mức cơ thể, cơ quan, tế bào và dưới tế bào. Đây là 

học phần nền tảng của đào tạo các khối ngành Sinh học, khoa học cây trồng nói 

chung và là môn học cơ sở cho ngành Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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các quá trình trao đổi nước, chất khoáng, biến dưỡng carbon từ môi trường bên 

ngoài để giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Trong hoạt động sống của 

thực vật luôn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và các yếu tố bên trong 

cơ thể, chúng có một cơ chế tự kiểm soát nhằm thích nghi với các thay đổi đó 

để tồn tại và phát triển.  

44  
Sinh học tế 

bào 

Học phần sinh học tế bào cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

thành phần hóa học, cấu trúc phân tử của tế bào. Cấu trúc, chức năng và nguồn 

gốc các thành phần cấu tạo của tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote (tế bào nấm, 

động vật, thực vật) bao gồm: màng sinh chất, tế bào chất (bào tương và các bào 

quan) và nhân tế bào. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về mối quan hệ 

giữa các thành phần cấu trúc trong tế bào, các quá trình chuyển hóa vật chất và 

năng lượng trong tế bào (quá trình quang hợp, hô hấp), khả năng sinh sản của tế 

bào (quá trình nguyên phân, giảm phân) và chu kỳ của tế bào. 

Phần thực hành giúp sinh viên cũng cố kiến thức phần lí thuyết chứng minh 

những tính chất, quy luật của các chức năng bằng thực nghiệm. Mặt khác, giúp 

cho sinh viên rèn luyện kỹ năng thí nghiệm môn học trên cơ sở đó rèn luyện sinh 

viên tác phong làm việc khoa học trong phòng thí nghiệm đồng thời tập viết các 

bản tường trình, báo cáo kết quả thực nghiệm.     

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

45  

Kỹ thuật 

phân tích tế 

bào 

Học phần Kỹ thuật phân tích tế bào được thiết kế cho sinh viên năm 1 thuộc các 

ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học. Nội dung của học phần gồm các kỹ năng 

thực hành về sử dụng kính hiển vi, làm tiêu bản tế bào, phân tích hình thái và 

quá trình trao đổi chất qua màng tế bào, phân tích hình thái tế bào ở các phase 

của chu kỳ tế bào. 

Với nội dung đó, học phần Kỹ thuật phân tích tế bào giúp sinh viên củng cố kiến 

thức đã học trong học phần Sinh học tế bào và có thể làm được tiêu bản phục vụ 

cho học tập, nghiên cứu sau này.  

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

46  
Sinh học 

phân tử 

Sinh học phân tử nghiên cứu hệ thống sinh học ở mức độ phân tử các phản ứng 

sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp 

giữa các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các 

protein trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo họa động sống của tế bào 

cũng như điều hòa hoạt động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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nhau … đều được làm sáng tỏ nhờ các kỹ thuật sinh học phân tử. Vì vậy, sinh 

học phân tử là một môn học đòi hỏi cần có sự hiểu biết liên quan chặt chẽ đến 

các kiến thức cơ bản của di truyền, hóa sinh, vi sinh, tế bào … Học phần này 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức sinh học phân tử liên quan đến: Các đại 

phân tư sinh học và các liên kết hoá học yếu trong hệ thống sống; Tính ổn định 

và những biến động của DNA; Phiên mã – dịch mã; Điều hoà biểu hiện của 

gen; các kỹ thuật cơ bản và những enzyme sử dụng trong nghiên cứu sinh học 

phân tử. Học phần sinh học phân tử đóng vai trò quan trọng trong việc hình 

thành kiến thức cơ bản vững chắc về lĩnh vực sinh học phân tử, giúp sinh viên 

tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và đóng vai trò quan trọng trong nghiên 

cứu các vấn đề sinh học hiện đại. 

47  

Thực hành 

sinh học 

phân tử 

Sinh học phân tử nghiên cứu hệ thống sinh học ở mức độ phân tử các phản ứng 

sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp 

giữa các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các 

protein trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo họa động sống của tế bào 

cũng như điều hòa hoạt động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với 

nhau … đều được làm sáng tỏ nhờ các kỹ thuật sinh học phân tử. Vì vậy, sinh 

học phân tử là một môn học đòi hỏi cần có sự hiểu biết liên quan chặt chẽ đến 

các kiến thức cơ bản của di truyền, hóa sinh, vi sinh, tế bào … Học phần này 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực hành các kỹ thuật cơ bản trong sinh 

học phân tử liên quan đến: kỹ thuật tách chiết, định lượng, khuếch đại bằng kỹ 

thuật PCR, phân tích phân tử bằng kỹ thuật điện di. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

48  Hóa sinh 

Hoá sinh học (Biochemistry) là môn học nghiên cứu hoá học của chất sống, của 

sự sống. Hoá sinh học tập hợp những hiểu biết về thành phần hoá học và những 

quá trình hoá học trong cơ thể sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Cụ thể, học 

phần sẽ cung cấp các kiến thức: khái quát thành phần hóa học của cơ thể sống; 

khái quát về trao đổi chất và trao đổi năng lượng, mối quan hệ của các quá trình 

trao đổi chất; những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đặc điểm cấu tạo, chức 

năng sinh học và sự chuyển hóa các nhóm chất hữa cơ cơ bản như protein, 

enzyme, glucid, lipid. Ngoài ra, các kiến thức cơ bản và ứng dụng của các hợp 

chất thứ cấp như vitamin và hocmoon cũng được trình bày trong học phần này. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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49  
Thực hành 

Hóa sinh 

Thực tập Hoá sinh học (Experimental Biochemistry) là học phần thực hành cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành hóa sinh 

học về định tính và định lượng một số nhóm chất sinh học. Học phần bao gồm 

các nội dung cụ thể định tính và định lượng protein (định tính liên két peptide, 

tính chất hòa tan kết tủa, định lượng protein bằng phương pháp kjeldahl và 

phương pháp hấp phụ UV) carbohydrate (tính khử, tính bắt mầu với thuốc thử 

lugon, định lượng đường khử và tổng số hòa tan), enzyme (tính đặc hiệu, hoạt 

tính amylase) và lipid (khả năng hòa tan của lipid, định lượng lipid tổng số). 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

50  Vi sinh vật 

Vi sinh vật là nhóm sinh vật phân bố rộng khắp các sinh giới trên Trái Đất, đóng 

vai trò rất quan trọng trong các quá trình sinh học. Học phần Vi sinh vật cung 

cấp các nội dung gồm: đặc điểm chung, vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và 

trong nền kinh tế quốc dân; hình thái cấu tạo, đặc điểm của các đối tượng vi sinh 

vật gồm virus, các vi sinh vật prokaryote, các vi sinh vật Eukaryote; các quá 

trình dinh dưỡng, trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, di truyền 

của vi sinh vật; đặc điểm và vai trò của hệ thống miễn dịch. Học phần vi sinh 

vật là tiền đề để sinh viên có thể tiếp cận những môn học chuyên ngành có liên 

quan đến đối tượng vi sinh vật như: Virus học, công nghệ lên men, kiểm nghiệm 

vi sinh, vi sinh môi trường,….  

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

51  
Thực hành 

Vi sinh 

Học phần Thực tập vi sinh đóng vai trò cung cấp kiến thức và kỹ năng thao tác 

các dụng cụ thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu vi sinh vật như box 

cấy vô trùng, nồi hấp áp lực tủ sấy, máy đo quang phổ, kính hiển vi,…; kỹ năng 

thực hiện quá trình phân lập, nuôi cấy vi sinh vật từ các bước như chuẩn bị hóa 

chất, dụng cụ và môi trường đến các kỹ thuật pha loãng mẫu, cấy ria, cấy trải; 

kỹ thuật nhận diện các nhóm vi sinh vật chính như vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men 

và nấm mốc dựa vào hình thái khuẩn lạc và tế bào; kỹ thuật tăng sinh, xác định 

khả năng sinh trưởng của vi sinh vật cũng như xác định mật số vi sinh vật trong 

một dịch nuôi cấy. Học phần này là nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các 

môn học thực hành liên quan đến vi sinh vật như thực tập kiểm nghiệm vi sinh, 

thực tập chuyên đề công nghệ Vi sinh – Sinh hóa, Công nghệ sinh học trong sản 

xuất chế phẩm vi sinh. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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52  
Di truyền 

học 

Học phần Di truyền học được thiết kế cho sinh viên thuộc các ngành Sinh học, 

Công nghệ Sinh học, và Sư phạm Sinh học. Nội dung của học phần gồm các 

khối kiến thức về: Cơ sở của tính di truyền và biến dị của sinh vật ở cấp tế bào; 

các quy luật di truyền, biến dị chi phối sự hình thành và phát triển các tính 

trạng của sinh vật; ứng dụng của nghiên cứu di truyền trong việc chăm sóc sức 

khỏe con người, tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, thị hiếu của con 

người. 

Với nội dung trên, học phần Di truyền học cung cấp cho sinh viên kiến thức 

căn bản để có thể học tiếp các học phần chuyên ngành ở chương trình đào tạo 

bậc Đại học, và sau Đại học. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

53  

Sự PT chồi, 

rễ, hoa, trái 

ở thực vật 

Sự phát triển chồi, rễ, hoa, trái ở thực vật là môn học nghiên cứu về hiện tượng 

và cơ chế hình thành chồi, rễ, hoa, trái ở thực vật. Đây là học phần thuộc nhóm 

kiến thức chuyên ngành đào tạo cho ngành Sinh học. Học phần đề cập đến tổ 

chức cơ thể và cơ quan thực vật; phát triển chồi, rễ; phát triển hoa và trái. 

 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

54  
Sinh lý động 

vật 

Học phần Sinh lý động vật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nghiên cứu các chức năng và hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan 

và các hệ cơ quan của cơ thể động vật trong mối liên hệ giữa chúng với nhau 

và giữa chúng với môi trường sống. Đồng thời nó cũng nghiên cứu sự điều hòa 

các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể con người tồn tại, phát 

triển và thích ứng với sự biến đổi của môi trường và những yếu tố ảnh hưởng 

từ môi trường sống đến cấu trúc - chức năng của các hệ thống cơ quan và toàn 

bộ cơ thể. 

Phần thực hành giúp sinh viên củng cố kiến thức phần lí thuyết, rèn luyện kỹ 

năng thực hành để chứng minh những tính chất, quy luật sinh lý của các cơ 

quan, hệ cơ quan bằng thực nghiệm. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

55  Sinh tin 

Cung cấp những khái niệm cơ bản về tin sinh học, các cơ sở dữ liệu sinh học 

hiện có, cách tổ chức và cách khai thác dữ liệu; Sắp gióng cột 2 trình tự; Tìm 

kiếm trình tự tương đồng trong cơ sở dữ liệu: BLAST; Phân tích trình tự DNA. 

Cách thức tìm kiếm, khai thác và sử dụng một số phầm mềm tin học để giải 

quyết các vấn đề sinh học 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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56  

An toàn sinh 

học và đạo 

đức trong 

sinh học 

An toàn sinh học liên quan đến lĩnh vực khoa học có đối tượng nghiên cứu là 

sinh vật và vi sinh vật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về an toàn sinh 

học, an toàn khi thao tác với vi sinh vật, phòng thí nghiệm an toàn, kỹ thuật 

phòng thí nghiệm để đảm bảo an toàn, an toàn với sinh vật biến đổi gen và tình 

hình quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam, đạo đức nghiên cứu y sinh học. Đây 

là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Thông qua kiến thức lý thuyết 

sinh viên ngành sinh học, công nghệ sinh học có kỹ năng cần thiết đảm bảo an 

toàn cho bản thân, người xung quanh và môi trường khi thực hành các môn học 

chuyên ngành cũng như làm khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

57  

Genomics 

và 

proteomics 

Nội dung học phần bao gồm những vấn đề về gen học như giới thiệu về tổ chức 

bộ gen, bản đồ di truyền, đa dạng di truyền, chức năng bộ gen và những vấn đề 

về protein học như cấu trúc chức năng của protein, các phương pháp tách chiết, 

tinh sạch, xác định protein, sản xuất protein. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

58  

Tiếng Anh 

trong sinh 

học 

Tiếng Anh trong Sinh học là học phần nhằm tăng cường khả năng học tập và 

nghiên cứu khoa học Sinh học bằng tiếng Anh một cách hiệu quả với sinh viên 

nói tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Học phần này giúp phát triển kiến 

thức về các quy ước học thuật trong sinh học để sinh viên có thể cải thiện kỹ 

năng của mình trong việc đọc hiểu các tài liệu khoa học Sinh học bằng tiếng 

Anh, có khả năng đóng góp ý kiến trong những cuộc thảo luận, hội thảo chuyên 

ngành bằng tiếng anh, cải thiện vốn từ ngữ học thuật chuyên ngành sinh học 

bằng tiếng Anh.  

Học phần gồm các nội dung cơ bản nhất trong chuyên ngành sinh học như: Các 

phân tử sinh học, tế bào, di truyền, tiến hóa, động vật, thực vật và sinh thái học.  

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

59  
Thực tập 

thiên nhiên 

Cung cấp cho sinh viên phương pháp tìm hiểu điều kiện tự nhiên và các sinh 

cảnh vùng thực tập; phương pháp điều tra thu thập mẫu và làm tiêu bản các loài 

Côn trùng ở cạn, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú, 

thực vật bậc cao, nấm và tảo; phương pháp viết báo cáo kết quả của đợt thực tập 

thiên nhiên. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

60  Virus học 
Virus là nhóm vi sinh vật rất đặc biệt, chưa có cấu trúc tế bào và chỉ được quan 

sát bằng kính hiển vi điện tử. Với đời sống ký sinh bắt buộc, virus là những sinh 
1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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vật được con người quan tâm lớn bởi khả năng gây các bệnh truyền nhiễm trên 

người, động vật, thực vật và cả vi sinh vật khác. Học phần Virus học cung cấp 

các kiến thức cơ bản về phân loại, di truyền của virus làm cơ sở cho sự lý giải 

các tương tác của virus với ký chủ, hiểu biết cơ chế gây ung thư, hoạt hoá gen 

ung thư và cung cấp kiến thức về dịch tể học, bệnh học phát sinh của virus, từ 

đó có các biện pháp chống virut thích hợp để bảo vệ sức khoẻ con người, vật 

nuôi và cây trồng. Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã có những 

kiến thức cơ bản về virus ở học phần Vi sinh vật học. 

thi cuối kì 

>=70% 

61  

Tiến hóa và 

đa dạng sinh 

học 

Học phần Tiến hóa và đa dạng sinh học cung cấp cho sinh viên những lý thuyết 

cơ bản về các tư tưởng tiến hóa cổ điển, các học thuyết tiến hóa của Lamark, 

Darwin và các học thuyết tiến hóa tổng hợp, hiện đại. Qua đó tìm hiểu về nguồn 

gốc của sự sống, đồng thời cũng đề cập đến các nhân tố tiến hóa, sự hình thành 

các đặc điểm thích nghi, sự phát sinh chủng loại và các con đường, cơ chế hình 

thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Học phần cũng cung 

cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khái niệm đa dạng sinh học, giá trị 

của đa dạng sinh học, các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và các 

phương pháp, những hình thức bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và trên thế 

giới. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

62  
Kỹ thuật di 

truyền 

Học phần kỹ thuật di truyền là chìa khóa của công nghệ sinh học. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật di truyền, cấu trúc gen, các 

công cụ trong kỹ thuật di truyền, một số kỹ thuật cơ bản, tạo dòng và xây dựng 

thư viện gen, biểu hiện gen tái tổ hợp trong tế bào và một số ứng dụng của kỹ 

thuật di truyền. Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên học xong học 

phần Sinh học phân tử. Thông qua việc học các kiến thức về lý thuyết và thực 

hành trực tiếp trên gen sinh viên có thể phân lập và khuyếch đại 1 gen đơn từ 

genome của sinh vật để có thể biến đổi và chuyển nó vào một cơ thể sinh vật 

khác, tao điều kiện cho gen đó biểu hiện. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

63  
Công nghệ 

sinh học 

Học phần gồm các nội dung sau: một số khái niệm, các lãnh vực nghiên cứu, 

lịch sử pphát triển của CNSH; CNSH thực phẩm, CNSH năng lượng, CNSH hóa 

học, CNSH nông nghiệp, CNSH môi trường, CNSH y dược học 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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64  
Thực tập 

thực tế 

Liên hệ thực tiễn, có khả năng thâm nhập, thích ứng nhanh, và hiệu quả với môi 

trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp là yêu cầu bắt buộc đối với lao động 

chất lượng cao trong thời đại mới. Học phần thực tập thực tế được thiết kế gồm 

hai nội dung chính:  

- Tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 

cao, và các viện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Công 

nghệ lên men (Rượu bia, bột ngọt, …); Công nghệ nuôi cấy mô thực vật; Công 

nghệ sản xuất phân vi sinh; Công nghệ nuôi trồng nấm; Công nghệ Vaccine; 

Công nghệ xử lý môi trường; Công nghệ chế biến cà phê, ca cao; Công nghệ 

nhân giống vô tính cây trồng; … 

- Thực tập tại cơ sở tại các cơ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, 

các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nêu trên. 

Học phần thực tập thực tế giúp sinh viên có cái nhìn rõ ràng, cụ thể về thực tiễn 

vận dụng các quy trình công nghệ sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, kinh 

doanh cũng như tăng cường kỹ năng chuyên môn trong môi trường lao động có 

tính thử thách cao, từ đó tăng cường khả năng xâm nhập thực tế, thích ứng môi 

trường làm việc sau khi tốt nghiệp. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

65  
Miễn dịch 

học 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể (hệ thống 

cơ quan, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch) , cấu trúc và chức 

năng của kháng nguyên và kháng thể, đáp ứng và cơ chế điều hoà đáp ứng miễn 

dịch,nguyên lý kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, các kỹ thuật 

miễn dịch ứng dụng trong chẩn đoán bệnh. Các kiến thức thu nhận được trong 

quá trình học tập môn học này sẽ giúp sinh viên làm quen với bản chất của hệ 

thống miễn dịch cơ thể và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hệ thống miễn dịch 

đối với bảo vệ sức khoẻ con người. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

66  

Thiết kế thí 

nghiệm và 

xử lí thống 

kê 

Học phần thiết kế thí nghiệm và phân tích thống kê đào tạo cho sinh viên ngành 

Công nghệ sinh học, Sinh học thực nghiệm và Sư phạm Sinh bao gồm 7 chương 

với 02 học phần học trước là toán Xắc suất thống kê và Tin học đại cương. Học 

phần giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản thiết kế thí nghiệm và 

phân tích số liệu nghiên cứu khoa học trong ngành Sinh học. Học phần lý thuyết 

gồm 02 nội dung chính: Nội dung thứ nhất: giúp sinh viên nắm được các bước 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 



797 

 

để phân tích một bộ số liệu trong nghiên cứu khoa học, các khái niệm và các 

tham số dùng trong thống kê mô tả, các mô hình xử lý thống kê cho từng loại thí 

nghiệm khác nhau và đưa ra kết luận có ý nghĩa thống kê; Nội dung thứ hai: giúp 

sinh viên nắm được các kiến thức về thiết kế thí nghiệm từ việc nêu giả thiết 

nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, các phương pháp thu thập, tổng hợp 

dữ liệu trong nghiên cứu. Nội dung thực hành của học phần cung cấp các kỹ 

năng ứng dụng phần mềm MINITAB trong xử lý và phân tích dữ liệu. 

67  

Công nghệ 

sinh học ứng 

dụng trong 

thực phẩm 

Công nghệ sinh học đã tác động hằng ngày đến đời sống của con người trên toàn 

thế giới với nhu cầu về thực phẩm phải đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, an toàn 

và nhiều sản phẩm mới. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về công nghệ sinh học thực phẩm; công nghệ sinh học làm tiền đề cho công nghệ 

thực phẩm; Các ứng dụng của công nghệ  sinh học vi sinh vật trong công nghệ 

thực phẩm; Các kỹ thuật công nghệ sinh học trong lĩnh vực thực phẩm; Các sản 

phẩm mới của công nghệ sinh học thực phẩm. Thông qua các kiến thức lý thuyết 

sinh viên đánh giá được các tầm quan trọng của công nghệ sinh học thực phẩm 

trong tương lai và lựa chọn công nghệ và kỹ thuật phù hợp trong công nghệ thực 

phẩm. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

68  
Vật liệu sinh 

học 

Sự phát triển của khoa học vật liệu sinh học như là một xu hướng tất yêu trong 

thế kỷ XXI với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y sinh học, nha khoa, 

và công nghệ sinh học. Học phần vật liệu sinh học được thiết kế bao gồm những 

kiến thức cơ bản về yêu cầu, phân loại, thuộc tính cơ học; các nguyên liệu sử 

dụng trong chế tạo; tính tương tác với môi trường sinh học bao gồm sự phân hủy 

của vật liệu và tính đáp ứng của cơ thể vật chủ; quy trình đánh giá; các ứng dụng 

trong y sinh học, nông nghiệp và công nghiệp; và những xu hướng phát triển 

trong tương lai của vật liệu sinh học. Việc nghiên cứu học phần này giúp sinh 

viên tiếp cận khoa học mới, hiện đại, nhiều tiềm năng ứng dụng và phát triển 

trong tương lai dựa trên nền tảng công nghệ sinh học.  

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

69  
Sinh học 

phát triển 

Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức về cơ sở, cơ chế của sự phát triển 

cá thể sinh vật trong sinh giới; đặc điểm của quá trình phát triển cá thể động vật, 

cá thể thực vật từ khi được hình thành đến khi trưởng thành rồi kết thúc vòng 

đời; các yếu tố tác động, chi phối đến quá trình phát triển của cá thể sinh vật.  

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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Các kiến thực của học phần có liên quan đến nội dung của các học phần: Sinh 

học đại cương, Tế bào học, Thực vật học, Động vật học, Vi sinh vật học, Di 

truyền học, Sinh thái học, Khoa học môi trường, Sinh lý thực vật, Sinh lý động 

vật, Di truyền chọn giống, Miễn dịch học...; là cơ sở để lĩnh hội kiến thức của 

các học phần: Sinh lý động vật, Sinh lý thực vật, Miễn dịch học, Di truyền chọn 

giống… 

70  

Sinh lý thực 

vật ứng 

dụng 

Sinh lý thực vật ứng dụng là môn học nghiên cứu về ứng dụng kiến thức cơ bản 

về dinh dưỡng và phát triển ở thực vật bậc cao vào thực tiễn sản xuất nông 

nghiệp, bảo quản chế biến nông sản, bảo vệ môi trường bền vững. Đây là học 

phần thuộc nhóm kiến thức ngành đào tạo cho ngành Sinh học, Sư phạm sinh 

học. Học phần đề cập tới nuôi cấy mô - tế bào thực vât, trồng cây không dùng 

đất, quang hợp của quần thể cây trồng, điều khiển hô hấp trong trồng trọt, bảo 

quản nông sản phẩm và ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng trong nông nghiệp.  

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

71  
Bảo tồn 

thiên nhiên 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiên nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học của sinh vật 

trong tự nhiên, cơ sở luật pháp và các tổ chức, cơ quan liên quan đến bảo tồn 

thiên nhiên; để sinh viên có thể vận dụng vào việc giảng dạy, truyên thông, 

nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa của tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn tính đa 

dạng của nguồn tài nguyên sinh học trong tự nhiên. Các kiến thức của học 

phần có liên quan đến kiến thức của nhiều môn học khác, như: Thực vật học, 

Động vật có xương sống, Động vật không xương sống, Sinh thái học, Môi 

trường và phát triển. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

72  
Nấm học và 

ứng dụng 

Nấm học và ứng dụng là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí của 

nấm trong sinh giới và sự đang dạng của giới nấm trong tự nhiên, nắm được 

vòng đời của nấm trong sinh giới diễn ra như thế nào. Nguồn gốc, phân loại của 

nấm và nhận biết một số loài nấm thông thường ngoài tự nhiên. Hiểu biết về giá 

trị dinh dưỡng cũng như giá trị dược liệu của các loài nấm thông dụng được nuôi 

trồng ở Việt Nam. Nắm được kỹ thuật, qui trình nuôi trồng một số loài nấm 

thông dụng và cách phòng trừ các bệnh của nấm. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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73  

Kỹ thuật 

nhân giống 

vô tính cây 

trồng 

Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng là một môn học nghiên cứu về áp dụng 

các kiến thức Sinh lý thực vật và các kiến thức liên quan đã và đang được ứng 

dụng rộng rãi, hiệu quả trong công nghệ nhân giống vô tính cây trồng bằng con 

đường nuôi cấy mô (in vitro), giâm chiết cành (in vivo) để cung cấp cho sản xuất 

cây giống có chất lượng cao. Đây là học phần thuộc nhóm kiến thức ngành đào 

tạo cho ngành Sinh học, Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới các kỹ thuật 

nhân giống vô tính cây trồng in vivo và in vitro. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

74  
Sinh hóa 

ứng dụng 

Sinh hóa ứng dụng (Tên tiếng anh: Applied Biochemistry) là môn học trang bị 

những hiểu biết về các quá trình Sinh hóa học ứng dụng trong thực tế đời sống 

và sx công, nông, ngư nghiệp,... Học phần bao gồm các nội dung cụ thể: nhập 

môn sinh hóa ứng dụng; phản ứng oxy hóa khử và các quá trình lên men; phản 

ứng thủy phân và ứng dụng; enzyme và ứng dụng (các phương pháp sản xuất 

enzyme, tối ưu hoá phenotip và genotip quá trình sản xuất enzyme và các hướng 

ứng dụng ezyme); Hướng nghiên cứu và các ứng dụng thực tế của sinh hóa hiện 

nay. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

75  
Vi sinh ứng 

dụng 

Vi sinh vật là nhóm sinh vật có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của 

cuộc sống. Học phần vi sinh ứng dụng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất về quy trình lên men để sản xuất các sản phẩm với sự tham gia của 

vi sinh vật. Ngoài ra, một số quy trình sản xuất liên quan đến ứng dụng của vi 

sinh vật phù hợp với điều kiện vùng Tây Nguyên cũng được giới thiệu như quy 

trình sản xuất một số loại nấm ăn; quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh; quy trình lên 

men sản xuất rượu bia. Học phần này được giảng dạy cho sinh viên năm cuối 

ngành Sinh học, sau khi sinh viên đã có được những hiểu biết cơ bản về đối 

tượng vi sinh vật từ học phần Vi sinh vật.  

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

76  

Kiểm 

nghiệm sinh 

hóa 

Kiểm nghiệm Sinh hóa là học phần thực hành cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản và hệ thống trong thực hành hóa sinh học nhằm 

kiểm kiệm các chỉ tiêu hóa học của các sản phẩm lương thực, thực phẩm. Học 

phần bao gồm các chương với nội dung cụ thể: mở đầu (mục đích kiểm nghiệm, 

các phương pháp chung kiểm nghiệm hóa thực phẩm), kiểm nghiệm độ ẩm, 

Kiểm nghiêm thành phần một số chất vô cơ, Xác định độ chua của thực phẩm, 

Kiểm nghiệm thành phần một số chất hữu cơ, Phụ gia thực phẩm, Giới thiệu quy 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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trình kiểm nghiệm một số thực phẩm, Hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng sản 

phẩm.  

77  

Kiểm 

nghiệm vi 

sinh 

Kiểm nghiệm vi sinh vật là một phần quan trọng để đánh giá độ an toàn của thực 

phẩm, mỹ phẩm, nước, …Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các chỉ 

tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm, mỹ phẩm, đất; 

yêu cầu cơ bản của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật; phương pháp thu, bảo quản 

và chuẩn bị mẫu để phân tích; phương pháp định lượng vi sinh vật; một vài qui 

trình phân tích chỉ tiêu vi sinh vật; các phương pháp phân tích vi sinh vật không 

truyền thống. Học phần được học sau khi sinh viên học vi sinh vật, TT vi sinh 

vật. Thông qua các kiến thức lý thuyết và thực hành sinh viên có các kỹ năng để 

phân tích, định lượng vi sinh vật có trong mẫu nước, thực phẩm, mỹ phẩm, đất. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

78  

Hợp chất tự 

nhiên có 

hoạt tính 

sinh học 

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học là học phần thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này cung cấp các nội dung về đặc điểm cấu trúc phân tử, hoạt 

tính sinh học, cơ chế tác động, con đường tổng hợp, ứng dụng và phương thức 

thu nhận các hợp chất tự nhiên có trong sinh vật trong tự nhiên, trong đó có đề 

cập đến những nguồn tài nguyên sinh vật có trong khu vực Tây Nguyên. Thông 

qua kiến thức của học phần sinh viên có thể ứng dụng trong nghiên cứu các vấn 

đề liên quan đến các lĩnh vực sinh hóa, y dược, thực vật … Thêm vào đó, các 

kiến thức trong học phần này cũng giúp sinh viên nhận diện được các sinh vật 

(thực vật, nấm, …) chứa những nhóm chất độc, hoặc nhóm chất hỗ trợ tăng 

cường sức khỏe. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

79  
Vi sinh môi 

trường 

Vi sinh vật là nhóm đối tượng phân bố rộng rãi trong hầu hết các môi trường tự 

nhiên cũng như nhân tạo và tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng. 

Học phần Vi sinh môi trường sẽ cung cấp những kiến thức về đặc điểm các môi 

trường đất, nước, không khí; sự phân bố vi sinh vật trong các môi trường đó; 

Các quá trình chuyển hóa của vi sinh vật trong tự nhiên như chu trình carbon, 

chu trình chuyển hóa nitrogen, chu trình chuyển hóa lưu huỳnh, và chu trình 

chuyển hóa phospho; Vai trò của vi sinh vật trong các quá trình xử lý sinh học, 

xử lý nước thải; Các quá trình phát tán vi sinh vật trong không khí; Các nhóm vi 

sinh vật gây bệnh phổ biến trong môi trường. Để thực hiện học phần này, sinh 

viên phải học trước học phần Vi sinh vật. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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80  

Thực tập vi 

sinh môi 

trường 

Học phần Thực tập Vi sinh môi trường được thực hiện cho sinh viên năm 4 

ngành ngành Sinh học theo tiến trình bình thường. Học phần này bao gồm 4 nội 

dung chính: phương pháp phát hiện, đánh giá mật độ Vi sinh vật trong môi 

trường không khí; Phương pháp phân lập vi sinh vật trong đất sử dụng môi 

trường đặc hiệu; Phương pháp đánh giá hoạt tính của vi sinh vật; Đánh giá một 

số chỉ tiêu sinh học trong môi trường nước có liên quan đến VSV. Để thực hiện 

học phần này Sinh viên cần học xong học phần vi sinh môi trường. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

81  

Thực tập 

chuyên đề 

công nghệ vi 

sinh – sinh 

hóa 

TT chuyên đề vi sinh – sinh hóa cung cấp cho sinh viên có kỹ năng cơ bản trong 

lĩnh vực vi sinh – sinh hóa trên đối tượng khác nhau. Học phần trang bị cho sinh 

viên kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vi sinh để phân lập và tuyển 

chọn vi khuẩn Azotobacter từ đất có khả năng phân giải lân; phân lập và tuyển 

chọn xạ khuẩn có khả năng tổng hợp enzyme protease và chitinase; xác định sinh 

khối vi sinh vật đất và lĩnh vực sinh hóa để kiểm nghiệm độ ẩm thực phẩm, kiểm 

nghiệm tro khoáng, kiểm nghiệm một số thành phần dinh dưỡng hữa cơ thực 

phẩm: Protein, Lipid, Glucid. 

Học phần được học sau khi sinh viên học vi sinh vật, TT vi sinh vật, Kiểm 

nghiệm vi sinh, hóa sinh, kiểm nghiệm hóa thực phẩm, công nghệ enzyme. 

Thông qua các kiến thức lý thuyết và thực hành sinh viên ngành công nghệ sinh 

học được những kỹ năng cần thiết để xây dựng và thực hiện thành công một vấn 

đề liên quan đến chuyên ngành Vi sinh – Sinh hóa. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

82  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

Sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành một đề tài khóa luận tốt 

nghiệp. 
10 HK8 

Bảo vệ trước 

Hội đồng đánh 

giá 

83  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành một đề tài chuyên đề tốt 

nghiệp. 
4 HK8 

Do giảng viên 

chấm 

84  

Quá trình và 

thiết bị công 

nghệ sinh 

học 

Việc nắm vững các quá trình, nguyên lý vận hành các thiết bị công nghệ sinh 

học là một yêu cầu bắt buộc trong thực tiễn nghiên cứu, vận hành sản xuất. Học 

phần cung cấp phương pháp tiếp cận định lượng; các nguyên lý cân bằng và các 

quá  trình vật lý cơ bản; cùng với đó là nguyên lý vận hành các thiết bị cụ thể 

bao gồm: Lọc, ly tâm, phá vỡ tế bào, chiết, kết tủa, hấp thụ, sắc ký, kết tinh và 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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sấy trong tổng thể một quá trình sản xuất một sản phẩm công nghệ sinh học; 

cuối cùng là các lý thuyết về phản ứng đồng thể, dị thể và cách thức thiết kế, vận 

hành lò phản ứng sinh học (bioreactor). Học phần này giúp sinh viên có khả 

năng nhận diện, nắm vững các quá trình và nguyên tắc vận hành các thiết bị công 

nghệ sinh học từ đó có khả năng thích ứng nhanh với điều kiện sản xuất thực 

tiễn.  

85  

Côn trùng 

học và ứng 

dụng 

Học phần Côn trùng học và ứng dụng trang  bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về vai trò của côn trùng đối với tự nhiên và con người; đặc điểm sinh 

học và hình thái cơ thể côn trùng; hệ thống phân loại côn trùng học; các bộ họ 

thuộc lớp côn trùng thường gặp trong nông nghiệp.  Trên cơ sở nắm bắt được 

các điều kiện sinh thái ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của côn trùng, 

sinh viên có thể hiểu được cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận biết, phân loại 

côn trùng và đưa ra những nguyên tắc cơ bản điều khiển côn trùng có hại và 

phát triển côn trùng có lợi, có ích; đồng thời sử dụng các biện pháp phòng trừ 

sâu hại có hiệu quả, an toàn môi trường. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

86  
Nuôi cấy tế 

bào động vật 

Nuôi cấy tế bào động vật là một phần quan trọng của công nghệ sinh học động 

vật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về nuôi cấy tế bào động vật, tế 

bào gốc, sinh học tế bào động vật, một số yêu cầu trong nuôi cấy tế bào động 

vật, nuôi cấy sơ cấp và tạo dòng, kỹ thuật nhận diện, phân tách và bảo quản tế 

bào, quy trình sản xuất một số chất có hoạt tính sinh học. Đây là học phần thuộc 

nhóm kiến thức ngành sau khi sinh viên đã được học một số học phần thuộc 

nhóm kiến thức cơ sở. Thông qua các kiến thức lý thuyết sinh viên có cái nhìn 

tổng thể về ứng dụng của nuôi cấy tế bào động vật trong nhiều lĩnh vực đặc biệt 

là y học nhằm phục vụ đời sống con người. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

87  

Chuyển giao 

công nghệ 

và sở hữu trí 

tuệ trong 

lĩnh vực 

công nghệ 

sinh học 

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc đảm bảo quyền lợi bằng việc xác lập quyền 

sở hữu trí tuệ đối với các nguồn tri thức, đặc biệt là các ý tưởng, khái niệm mới 

có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công 

nghệ sinh học nói riêng. Môn học cung cấp những lý luận cơ bản về sở hữu trí 

tuệ; các lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ: sáng chế, bản quyền và các quyền liên 

quan, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, và bảo vệ chống cạnh 

tranh không lành mạnh; vai trò của sở hữu trí tuệ đối với các nước đang phát 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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triển; cách thức thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo khung pháp lý quốc tế và tại 

Việt Nam; sự phát triển công nghệ và pháp lý sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công 

nghệ sinh học. Qua nghiên cứu học phần này, sinh viên hình thành hệ thống tri 

trức cơ bản về sở hữu trí tuệ, có thể vận dụng linh hoạt, hiệu quả và phù hợp 

trong việc bảo hộ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động khoa học, 

chuyển giao công nghệ, đảm bào được quyền và lợi ích hợp pháp đơn vị, tổ chức 

hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học; 

 

7.10. Công nghệ Sinh học 

 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  

Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức 

lý luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát 

nhất về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng 

lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

4  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư 

duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm 

tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng 

cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được 

vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị 

phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, 

học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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6  

Pháp luật 

Việt Nam 

đại cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương trang bị cho sinh viên các ngành  những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam và vận dụng kiến thức đã học xử lý các vấn đề liên 

quan đến pháp luật trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung cụ thể bao 

gồm: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Quy 

phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến 

pháp; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống 

tham nhũng…. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

7  
Xã hội học 

đại cương 

Xã hội học đại cương là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội 

dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học các nội 

dung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức 

xã hội học, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; đặc 

trưng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình 

lí thuyết; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã 

hội và tướng tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự 

điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

8  
Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc 

hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản 

(như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng 

ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật trong 

nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  
Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng 

Anh. 

10  
Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

11  
Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp 

sinh viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh 

viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc 

thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc 

mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các 

bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết 

để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học 

phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia 

nói tiếng Anh.  

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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12  
Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài 

ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân 

đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị 

điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết 

kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

13  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời 

đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

xác lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng 

tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh 

viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này 

vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. 

Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên 

còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác 

trong chuyên ngành 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

14  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần 

trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

15  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

1 HK1 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

thi cuối kì 

>=70% 

16  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể 

người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công 

việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên 

tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

17  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số 

động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản 

đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, 

phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. 

Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần 

thể thao khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  
Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển 

tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… 

Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố 

chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức 

bền, khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động 

tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp 

ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu 

quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập 

luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc 

gia khác nhau trên thế giới. 

19  
Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần 

cơ bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần 

trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. 

Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một 

số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn 

bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

20  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

21  

Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực 

hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả 

năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với 

âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu 

vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể 

dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng 

người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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22  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

23  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết 

thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một 

số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên 

nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang 

lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế 

hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

25  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

26  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

3 HK3 
Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc 

gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để 

vận dụng học những học phần khác. 

thi cuối kì 

>=70% 

27  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một 

số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an 

ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

28  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh 

chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 

3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc 

phòng. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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29  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong 

chương trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách 

sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, 

từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh 

giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

30  

Đại cương 

văn hóa các 

DTTS TN 

Nội dung Học phần “Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên” cung 

cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức liên quan đến đặc điểm dân cư, sinh tế 

truyền thống, thiết chế tổ chức xã hội, tổ chức cá nhân; Đặc trưng văn hóa vật 

thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Bước đầu hình thành 

và phát triển kỹ năng thực hành, nhận diện, phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên 

trong thực tiễn. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

31  
Tâm lý học 

đại cương 

Tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm 

lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành. Kiến 

thức tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy 

trong các trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. Nội dung 

của học phần gồm các khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm lí học như: 

Quan niệm về tâm lí; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình 

thành và phát triển tâm lí, ý thức; các quá trình tâm lí như: Nhận thức cảm tính, 

nhận thức lý tính, trí nhớ, ngôn ngữ, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân 

cách, tình cảm, ý chí của con người; hành vi, chuẩn mực hành vi, sự sai lệch hành 

vi cá nhân, sự sai lệch hành vi xã hội và cách khắc phục. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

32  
Xác suất 

thống kê 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm 

về lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác 

suất, các công thức tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối 

xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lí thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các 

quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần chính sau đây: thu 

thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ước lượng 

các tham số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thống kê, lí thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông 

dụng trong các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y 

học, giáo dục… 

33  
Hóa học 

đại cương 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ bảng 

tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến thức về liên kết 

hóa học và cấu tạo phân tử giúp sinh viên hiểu rõ được các quá trình hóa học 

như: nhiệt động lực học ứng dụng trong hóa học, động học các phản ứng hóa 

học, mối liên quan giữa phản ứng hóa học và dòng điện từ đó đưa ra các ứng 

dụng thực tế của nó. Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

về tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng trong đời sống của các hợp 

chất vô cơ và hữu cơ quan trọng làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các học 

phần chuyên ngành có liên quan đến hóa học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

34  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành.  

Học phần Tin học Đại cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng 

quan về máy tính và quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học 

văn phòng để giải quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người 

học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong 

công tác văn phòng như: soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và 

phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình 

chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

35  
Khoa học 

môi trường 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường sống 

của con người; cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên 

lý sinh thái học vào môi trường; những tác động của con người đến môi trường; 

các loại tài nguyên thiên nhiên; các dạng ô nhiễm môi trường, tai biến môi 

trường, xung đột môi trường; sự chuyển cư và đô thị hóa; bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. 

Các kiến thức cung cấp trong học phần có liên quan nhiều đến kiến thức của các 

học phần: Sinh thái học, Dân số học, Môi trường và con người; là cơ sở quan 

trọng cho việc giảng dạy các kiến thức về Sinh quyển và Bảo vệ môi trường trong 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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chương trình Sinh học ở trường Trung học phổ thông và là cơ sở để tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm Sinh học về môi trường sống 

và tài nguyên thiên nhiên. 

36  Vật lý B 

Ngoài chương mở đầu giới thiệu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các 

kiến thức toán học liên quan và về vai trò của vật lý học với các môn khoa học 

khác, học phần có 6 chương bao gồm các lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và 

Vật lý hạt nhân. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về  động học và 

động lực học chất điểm, chuyển động của vật rắn và cơ học chất lưu; nghiên cứu 

các hiện tượng nhiệt của chất khí lí tưởng như phương trình cơ bản của thuyết 

động học phân tử, hai nguyên lý nhiệt động học; trang bị cho sinh viên các kiến 

thức tổng quan về dòng điện, tác dụng và ứng dụng của dòng điện lên cơ thể; 

giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất điện từ và tính chất hạt của ánh 

sáng cũng như những ứng dụng thực tế khi ánh sáng tương tác với vật chất; 

nghiên cứu về hạt nhân và tương tác của bức xạ với vật chất cũng như những ứng 

dụng trong khoa học và đời sống. Học phần còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ 

năng giải bài tập, giải thích được một số hiện tượng vật lý, các nguyên tắc hoạt 

động của các thiết bị máy móc thường gặp trong đời sống và trong kĩ thuật. 

Những kiến thức này không chỉ giúp sinh viên học và nghiên cứu các môn học 

khác, mà còn góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp 

nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

37  Lý sinh 

Các chủ đề của lý sinh là các nguyên tắc vật lý làm nền tảng cho tất cả các quá 

trình của hệ thống sống. Điều này cũng bao gồm các tác nhân lý sinh môi trường, 

đại diện cho ảnh hưởng của môi trường vật lý đến các chức năng sinh lý. Học 

phần trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức gồm các nguyên lý cơ bản về 

năng lượng và động lực học của hệ thống sinh học; cơ chế vật lý cơ bản của quá 

trình trao đổi chất các cấp độ vi mô (tế bào) và vĩ mô (tuần hoàn, hô hấp); thuộc 

tính điện học của hệ thống sống; và tác động của môi trường vật lý (dòng điện, 

sóng âm, ánh sáng, và bức xạ ion hóa) lên hệ thống sống. Thông qua nghiên cứu 

học phần lý sinh, sinh viên có cái nhìn cơ bản về cách thức hệ thống sống vận 

hành được giải thích trên cơ sở vật lý học, từ đó có thể tiếp cận tốt hệ thống các 

học phần chuyên sâu về sinh lý thực vật, sinh lý động vật, sinh học phân tử, hóa 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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sinh, nguyên lý các thiết bị công nghệ sinh học, vật liệu sinh học đối với sinh 

viên khối ngành sinh học và các học phần hóa sinh, dược lý, sinh lý học đối với 

sinh viên y đa khoa. 

38  
Thực hành 

lý sinh 

Lý sinh học là môn cơ sở  trong khung chương trình đào tạo các khối ngành sinh 

học: Công nghệ sinh học, Sinh học, Sư phạm sinh học và khối ngành y dược: y 

đa khoa. Học phần này cung cấp các nguyên tắc vật lý làm nền tảng cho tất cả 

các quá trình của hệ thống sống bao gồm cả các tác dụng sinh học của môi trường 

vật lý. Theo đó, việc ghi nhận các thuộc tính vật lý và quá trình diễn ra trên hệ 

thống sống một cách khoa học và chính xác là yêu cầu bắt buộc. Trên cơ sở đó, 

học phần thực hành lý sinh được thiết kế bao gồm hệ thống các bài thực hành: 

động học các quá trình sinh học, tính thấm của tế bào và mô, xác đinh áp suất 

thẩm thấm, xác định trọng lượng phân tử của polymer bằng nhớt kế ostwald, xác 

định điện thế zeta bằng phương pháp vi điện di, xác định điện thế sinh vật, khảo 

sát tính chất quang học của phân tử hemoglobin. Thông qua học phần thực hành 

lý sinh, sinh viên được củng cố, bổ sung và làm sáng tỏ các nội dung lý thuyết 

của học phần lý sinh, cùng với đó là trang bị cách tiếp cận vật lý học, bố trí thực 

nghiệm, lựa chọn dụng cụ, vận hành thiết bị phù hợp nhằm ghi nhận các thuộc 

tính vật lý cũng như đánh giá một số quá trình diễn ra trên hệ thống sống. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

39  

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm khoa học, 

công nghệ và nghiên cứu khoa học, đồng thời trang bị kỹ năng tiếp cận khoa học; 

phương pháp thiết kế khung logic; cấu trúc đề xuất nghiên cứu và cách trình bày 

báo cáo khoa học. 

Học phần này là cơ sở để sinh viên vận dụng vào công việc nghiên cứu khoa học; 

thực hiện khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

40  
Sinh học 

thực vật 

Sinh học thực vật là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm từ 

cấu trúc đến chức năng của các loại tế bào, mô, cơ quan và cơ thể thực vật, các 

quá trình dinh dưỡng và sinh sản ở thực vật bậc cao. Học phần đề cập đến chu 

trình sống cũng như kiến thức về các nhóm thực vật từ bậc thấp đến bậc cao. Đây 

là học phần thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành đào tạo cho ngành Sinh học, Công 

nghệ sinh học. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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41  
Sinh học 

động vật 

Học phần Sinh học động vật cung cấp những kiến thức một cách cơ bản và hệ 

thống  về cấu tạo và chức năng  của cơ thể động vật, nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức ban đầu về các nguyên lý và các quá trình sinh học xảy ra 

trong một hệ thống sống ở mức độ cơ thể, thấy rõ được cơ thể là một thể toàn 

vẹn thống nhất và thống nhất với môi trường. Học phần cũng trang bị những kiến 

thức cơ bản về mối quan hệ phát sinh chủng loại giữa các tổ chức, cơ quan theo 

chiều hướng tiến hóa của các nhóm động vật từ mức độ cấu tạo cơ thể đơn giản 

đến phức tạp. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  Sinh thái 

Trong mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, vai trò của các nhân tố sinh thái 

như ánh sáng, nhiệt độ, nước, đất đối với môi trường sống của sinh vật. Các qui 

luật chung, các quy luật sinh thái trong tự nhiên của Sinh vật thông qua các qui 

luật Sinh thái. Tìm hiểu về khái niệm và phân loại quần thể sinh vật, những đặc 

trưng cơ bản của quần thể. Học về một số khái niệm chung về quần xã, cấu trúc 

của quần xã sinh vật, mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. Các chu trình sinh 

địa hóa trong tự nhiên và có thể giải thích các hiện tượng sinh thái diễn ra trong 

tự nhiên. Học về cấu trúc, các diễn thế của hệ sinh thái. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

43  
Sinh lý 

thực vật 

Sinh lý thực vật là môn học nghiên cứu về bản chất của sinh học thực vật bao 

gồm các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và phát triển ở thực vật bậc cao được 

nghiên cứu thực hiện ở các mức cơ thể, cơ quan, tế bào và dưới tế bào. Đây là 

học phần nền tảng của đào tạo các khối ngành Sinh học, khoa học cây trồng nói 

chung và là môn học cơ sở cho ngành Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới 

các quá trình trao đổi nước, chất khoáng, biến dưỡng carbon từ môi trường bên 

ngoài để giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Trong hoạt động sống của 

thực vật luôn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và các yếu tố bên trong 

cơ thể, chúng có một cơ chế tự kiểm soát nhằm thích nghi với các thay đổi đó để 

tồn tại và phát triển. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

44  
Sinh học tế 

bào 

Học phần sinh học tế bào cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

thành phần hóa học, cấu trúc phân tử của tế bào. Cấu trúc, chức năng và nguồn 

gốc các thành phần cấu tạo của tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote (tế bào nấm, 

động vật, thực vật) bao gồm: màng sinh chất, tế bào chất (bào tương và các bào 

quan) và nhân tế bào. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về mối quan hệ giữa 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 



817 

 

các thành phần cấu trúc trong tế bào, các quá trình chuyển hóa vật chất và năng 

lượng trong tế bào (quá trình quang hợp, hô hấp), khả năng sinh sản của tế bào 

(quá trình nguyên phân, giảm phân) và chu kỳ của tế bào. 

45  Hóa sinh 

Hoá sinh học (Biochemistry) là môn học nghiên cứu hoá học của chất sống, của 

sự sống. Hoá sinh học tập hợp những hiểu biết về thành phần hoá học và những 

quá trình hoá học trong cơ thể sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Cụ thể, học 

phần sẽ cung cấp các kiến thức: khái quát thành phần hóa học của cơ thể sống; 

khái quát về trao đổi chất và trao đổi năng lượng, mối quan hệ của các quá trình 

trao đổi chất; những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đặc điểm cấu tạo, chức 

năng sinh học và sự chuyển hóa các nhóm chất hữa cơ cơ bản như protein, 

enzyme, glucid, lipid. Ngoài ra, các kiến thức cơ bản và ứng dụng của các hợp 

chất thứ cấp như vitamin và hocmoon cũng được trình bày trong học phần này. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

46  
Thực hành 

Hóa sinh 

Thực tập Hoá sinh học (Experimental Biochemistry) là học phần thực hành cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành hóa sinh 

học về định tính và định lượng một số nhóm chất sinh học. Học phần bao gồm 

các nội dung cụ thể định tính và định lượng protein (định tính liên két peptide, 

tính chất hòa tan kết tủa, định lượng protein bằng phương pháp kjeldahl và 

phương pháp hấp phụ UV) carbohydrate (tính khử, tính bắt mầu với thuốc thử 

lugon, định lượng đường khử và tổng số hòa tan), enzyme (tính đặc hiệu, hoạt 

tính amylase) và lipid (khả năng hòa tan của lipid, định lượng lipid tổng số). 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

47  
Sinh học 

phân tử 

Sinh học phân tử nghiên cứu hệ thống sinh học ở mức độ phân tử các phản ứng 

sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp giữa 

các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các protein 

trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo họa động sống của tế bào cũng như 

điều hòa hoạt động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với nhau … đều 

được làm sáng tỏ nhờ các kỹ thuật sinh học phân tử. Vì vậy, sinh học phân tử là 

một môn học đòi hỏi cần có sự hiểu biết liên quan chặt chẽ đến các kiến thức cơ 

bản của di truyền, hóa sinh, vi sinh, tế bào … Học phần này cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức sinh học phân tử liên quan đến: Các đại phân tư sinh học và 

các liên kết hoá học yếu trong hệ thống sống; Tính ổn định và những biến động 

của DNA; Phiên mã – dịch mã; Điều hoà biểu hiện của gen; các kỹ thuật cơ bản 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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và những enzyme sử dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử. Học phần sinh học 

phân tử đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành kiến thức cơ bản vững chắc 

về lĩnh vực sinh học phân tử, giúp sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên ngành 

và đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu các vấn đề sinh học hiện đại. 

48  

Thực hành 

sinh học  

phân tử 

Sinh học phân tử nghiên cứu hệ thống sinh học ở mức độ phân tử các phản ứng 

sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp giữa 

các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các protein 

trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo họa động sống của tế bào cũng như 

điều hòa hoạt động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với nhau … đều 

được làm sáng tỏ nhờ các kỹ thuật sinh học phân tử. Vì vậy, sinh học phân tử là 

một môn học đòi hỏi cần có sự hiểu biết liên quan chặt chẽ đến các kiến thức cơ 

bản của di truyền, hóa sinh, vi sinh, tế bào … Học phần này cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức thực hành các kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử liên quan 

đến: kỹ thuật tách chiết, định lượng, khuếch đại bằng kỹ thuật PCR, phân tích 

phân tử bằng kỹ thuật điện di. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

49  Vi sinh vật 

Vi sinh vật là nhóm sinh vật phân bố rộng khắp các sinh giới trên Trái Đất, đóng 

vai trò rất quan trọng trong các quá trình sinh học. Học phần Vi sinh vật cung 

cấp các nội dung gồm: đặc điểm chung, vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và 

trong nền kinh tế quốc dân; hình thái cấu tạo, đặc điểm của các đối tượng vi sinh 

vật gồm virus, các vi sinh vật prokaryote, các vi sinh vật Eukaryote; các quá trình 

dinh dưỡng, trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, di truyền của vi 

sinh vật; đặc điểm và vai trò của hệ thống miễn dịch. Học phần vi sinh vật là tiền 

đề để sinh viên có thể tiếp cận những môn học chuyên ngành có liên quan đến 

đối tượng vi sinh vật như: Virus học, công nghệ lên men, kiểm nghiệm vi sinh, 

vi sinh môi trường,…. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

50  
Thực hành 

Vi sinh 

Học phần Thực tập vi sinh đóng vai trò cung cấp kiến thức và kỹ năng thao tác 

các dụng cụ thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu vi sinh vật như box 

cấy vô trùng, nồi hấp áp lực tủ sấy, máy đo quang phổ, kính hiển vi,…; kỹ năng 

thực hiện quá trình phân lập, nuôi cấy vi sinh vật từ các bước như chuẩn bị hóa 

chất, dụng cụ và môi trường đến các kỹ thuật pha loãng mẫu, cấy ria, cấy trải; kỹ 

thuật nhận diện các nhóm vi sinh vật chính như vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men và 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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nấm mốc dựa vào hình thái khuẩn lạc và tế bào; kỹ thuật tăng sinh, xác định khả 

năng sinh trưởng của vi sinh vật cũng như xác định mật số vi sinh vật trong một 

dịch nuôi cấy. Học phần này là nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các môn học 

thực hành liên quan đến vi sinh vật như thực tập kiểm nghiệm vi sinh, thực tập 

chuyên đề công nghệ Vi sinh – Sinh hóa, Công nghệ sinh học trong sản xuất chế 

phẩm vi sinh. 

51  
Di truyền 

học 

Học phần Di truyền học được thiết kế cho sinh viên thuộc các ngành Sinh học, 

Công nghệ Sinh học, và Sư phạm Sinh học. Nội dung của học phần gồm các khối 

kiến thức về: Cơ sở của tính di truyền và biến dị của sinh vật ở cấp tế bào; các 

quy luật di truyền, biến dị chi phối sự hình thành và phát triển các tính trạng của 

sinh vật; ứng dụng của nghiên cứu di truyền trong việc chăm sóc sức khỏe con 

người, tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, thị hiếu của con người. 

Với nội dung trên, học phần Di truyền học cung cấp cho sinh viên kiến thức căn 

bản để có thể học tiếp các học phần chuyên ngành ở chương trình đào tạo bậc 

Đại học, và sau Đại học. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

52  
Công nghệ 

sinh học 

Học phần gồm các nội dung sau: một số khái niệm, các lãnh vực nghiên cứu, lịch 

sử pphát triển của CNSH; CNSH thực phẩm, CNSH năng lượng, CNSH hóa học, 

CNSH nông nghiệp, CNSH môi trường, CNSH y dược học 
2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

53  

Kỹ thuật 

phân tích tế 

bào 

Học phần Kỹ thuật phân tích tế bào được thiết kế cho sinh viên năm 1 thuộc các 

ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học. Nội dung của học phần gồm các kỹ năng 

thực hành về sử dụng kính hiển vi, làm tiêu bản tế bào, phân tích hình thái và 

quá trình trao đổi chất qua màng tế bào, phân tích hình thái tế bào ở các phase 

của chu kỳ tế bào. 

Với nội dung đó, học phần Kỹ thuật phân tích tế bào giúp sinh viên củng cố kiến 

thức đã học trong học phần Sinh học tế bào và có thể làm được tiêu bản phục vụ 

cho học tập, nghiên cứu sau này. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

54  
Sinh lý 

động vật 

Học phần Sinh lý động vật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nghiên cứu các chức năng và hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan 

và các hệ cơ quan của cơ thể động vật trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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giữa chúng với môi trường sống. Đồng thời nó cũng nghiên cứu sự điều hòa các 

hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể con người tồn tại, phát triển và 

thích ứng với sự biến đổi của môi trường và những yếu tố ảnh hưởng từ môi 

trường sống đến cấu trúc - chức năng của các hệ thống cơ quan và toàn bộ cơ 

thể. 

Phần thực hành giúp sinh viên củng cố kiến thức phần lí thuyết, rèn luyện kỹ 

năng thực hành để chứng minh những tính chất, quy luật sinh lý của các cơ quan, 

hệ cơ quan bằng thực nghiệm. 

>=70% 

55  
Miễn dịch 

học 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể (hệ thống 

cơ quan, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch) , cấu trúc và chức năng 

của kháng nguyên và kháng thể, đáp ứng và cơ chế điều hoà đáp ứng miễn 

dịch,nguyên lý kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, các kỹ thuật 

miễn dịch ứng dụng trong chẩn đoán bệnh. Các kiến thức thu nhận được trong 

quá trình học tập môn học này sẽ giúp sinh viên làm quen với bản chất của hệ 

thống miễn dịch cơ thể và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hệ thống miễn dịch 

đối với bảo vệ sức khoẻ con người. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

56  

An toàn 

sinh học và 

đạo đức 

trong sinh 

học 

An toàn sinh học liên quan đến lĩnh vực khoa học có đối tượng nghiên cứu là 

sinh vật và vi sinh vật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về an toàn sinh 

học, an toàn khi thao tác với vi sinh vật, phòng thí nghiệm an toàn, kỹ thuật 

phòng thí nghiệm để đảm bảo an toàn, an toàn với sinh vật biến đổi gen và tình 

hình quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam, đạo đức nghiên cứu y sinh học. Đây 

là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Thông qua kiến thức lý thuyết 

sinh viên ngành sinh học, công nghệ sinh học có kỹ năng cần thiết đảm bảo an 

toàn cho bản thân, người xung quanh và môi trường khi thực hành các môn học 

chuyên ngành cũng như làm khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

57  

Tiến hóa và 

đa dạng 

sinh học 

Học phần Tiến hóa và đa dạng sinh học cung cấp cho sinh viên những lý thuyết 

cơ bản về các tư tưởng tiến hóa cổ điển, các học thuyết tiến hóa của Lamark, 

Darwin và các học thuyết tiến hóa tổng hợp, hiện đại. Qua đó tìm hiểu về nguồn 

gốc của sự sống, đồng thời cũng đề cập đến các nhân tố tiến hóa, sự hình thành 

các đặc điểm thích nghi, sự phát sinh chủng loại và các con đường, cơ chế hình 

thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Học phần cũng cung 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khái niệm đa dạng sinh học, giá trị của 

đa dạng sinh học, các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và các phương 

pháp, những hình thức bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới. 

58  Sinh tin 

Cung cấp những khái niệm cơ bản về tin sinh học, các cơ sở dữ liệu sinh học 

hiện có, cách tổ chức và cách khai thác dữ liệu; Sắp gióng cột 2 trình tự; Tìm 

kiếm trình tự tương đồng trong cơ sở dữ liệu: BLAST; Phân tích trình tự DNA. 

Cách thức tìm kiếm, khai thác và sử dụng một số phầm mềm tin học để giải quyết 

các vấn đề sinh học 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

59  

Genomics 

và 

proteomics 

Nội dung học phần bao gồm những vấn đề về gen học như giới thiệu về tổ chức 

bộ gen, bản đồ di truyền, đa dạng di truyền, chức năng bộ gen và những vấn đề 

về protein học như cấu trúc chức năng của protein, các phương pháp tách chiết, 

tinh sạch, xác định protein, sản xuất protein. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

60  

Tiếng anh 

trong sinh 

học 

Tiếng Anh trong Sinh học là học phần nhằm tăng cường khả năng học tập và 

nghiên cứu khoa học Sinh học bằng tiếng Anh một cách hiệu quả với sinh viên 

nói tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Học phần này giúp phát triển kiến 

thức về các quy ước học thuật trong sinh học để sinh viên có thể cải thiện kỹ 

năng của mình trong việc đọc hiểu các tài liệu khoa học Sinh học bằng tiếng Anh, 

có khả năng đóng góp ý kiến trong những cuộc thảo luận, hội thảo chuyên ngành 

bằng tiếng anh, cải thiện vốn từ ngữ học thuật chuyên ngành sinh học bằng tiếng 

Anh.  

Học phần gồm các nội dung cơ bản nhất trong chuyên ngành sinh học như: Các 

phân tử sinh học, tế bào, di truyền, tiến hóa, động vật, thực vật và sinh thái học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

61  
Công nghệ 

lên men 

Học phần có liên quan mật thiết với các học phần vi sinh vật học và hóa sinh học 

về các quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật và các quá trình sinh hóa xảy ra trong 

cơ thể vi sinh vật. Nội dung được chia ra thành 2 phần: 

- Phần 1. Một số vấn đề cơ bản về lên men và công nghệ lên men sẽ cung cấp 

các kiến thức cơ bản về các quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật là cơ sở của các 

quá trình lên men, điều kiện và ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên quá trình 

lên men cũng như điều hòa quá trình lên men.  

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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- Phần 2. Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm lên men cung cấp cho người học một 

số quá trình lên men trong trong sản xuất công nghiệp cũng như những sản phẩm 

cổ truyền của Việt Nam 

Trên cơ sở lý thuyết, phần thực hành cho phép sinh viên bước đầu làm quen với 

một số quá trình lên men đơn giản ở qui mô phòng thí nghiệm. 

62  
Kỹ thuật 

gen 

Học phần này cung cấp các kiến thức về cấu trúc của gen ở prokaryote và 

eukaryote, các công cụ sử dụng trong kỹ thuật gen như enzyme, các hệ thống 

vector và tế bào chủ, các kỹ thuật cơ bản trong kỹ thuật gen, các bước tạo dòng 

gen và sang lọc dòng tái tổ hợp, thư viện gen, biểu hiện gen trong E. coli và tinh 

sạch protein tái tổ hợp và các ứng dụng của kỹ thuật gen. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

63  

Thực hành 

kỹ thuật 

gen 

Giúp sinh viên làm quen với những thao tác cơ bản của kỹ thuật gen, thông qua 

đó hiểu rõ và nắm vững hơn các khái niệm, kiến thức của kỹ thuật gen và có thể 

bước đầu tiến hành các thí nghiệm về thao tác trên gen. 
1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

64  

Hợp chất 

tự nhiên có 

hoạt tính 

SH 

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học là học phần thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này cung cấp các nội dung về đặc điểm cấu trúc phân tử, hoạt 

tính sinh học, cơ chế tác động, con đường tổng hợp, ứng dụng và phương thức 

thu nhận các hợp chất tự nhiên có trong sinh vật trong tự nhiên, trong đó có đề 

cập đến những nguồn tài nguyên sinh vật có trong khu vực Tây Nguyên. Thông 

qua kiến thức của học phần sinh viên có thể ứng dụng trong nghiên cứu các vấn 

đề liên quan đến các lĩnh vực sinh hóa, y dược, thực vật … Thêm vào đó, các 

kiến thức trong học phần này cũng giúp sinh viên nhận diện được các sinh vật 

(thực vật, nấm, …) chứa những nhóm chất độc, hoặc nhóm chất hỗ trợ tăng 

cường sức khỏe. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

65  

Thực hành 

hợp chất tự 

nhiên có 

hoạt tính 

SH 

Thực tập hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học là học phần thuộc khối kiến 

thức chuyên ngành. Học phần này cung cấp các nội dung thực hành về đặc điểm 

cấu trúc phân tử, hoạt tính sinh học, cơ chế tác động và phương thức thu nhận 

các hợp chất tự nhiên có trong sinh vật trong tự nhiên, trong đó có đề cập đến 

những nguồn tài nguyên sinh vật có trong khu vực Tây Nguyên. Thông qua kiến 

thức của học phần sinh viên có thể ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề liên 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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quan đến các lĩnh vực sinh hóa, y dược, thực vật … Thêm vào đó, các kiến thức 

trong học phần này cũng giúp sinh viên nhận diện được các sinh vật (thực vật, 

nấm, …) chứa những nhóm chất độc, hoặc nhóm chất hỗ trợ tăng cường sức 

khỏe. 

66  
Thực tập 

thực tế 

Liên hệ thực tiễn, có khả năng thâm nhập, thích ứng nhanh, và hiệu quả với môi 

trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp là yêu cầu bắt buộc đối với lao động 

chất lượng cao trong thời đại mới. Học phần thực tập thực tế được thiết kế gồm 

hai nội dung chính:  

- Tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 

cao, và các viện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Công 

nghệ lên men (Rượu bia, bột ngọt, …); Công nghệ nuôi cấy mô thực vật; Công 

nghệ sản xuất phân vi sinh; Công nghệ nuôi trồng nấm; Công nghệ Vaccine; 

Công nghệ xử lý môi trường; Công nghệ chế biến cà phê, ca cao; Công nghệ 

nhân giống vô tính cây trồng; … 

- Thực tập tại cơ sở tại các cơ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, 

các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nêu trên. 

Học phần thực tập thực tế giúp sinh viên có cái nhìn rõ ràng, cụ thể về thực tiễn 

vận dụng các quy trình công nghệ sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, kinh 

doanh cũng như tăng cường kỹ năng chuyên môn trong môi trường lao động có 

tính thử thách cao, từ đó tăng cường khả năng xâm nhập thực tế, thích ứng môi 

trường làm việc sau khi tốt nghiệp. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

67  

Kiểm 

nghiệm vi 

sinh 

Kiểm nghiệm vi sinh được coi là một phần quan trọng của công nghệ sinh học vi 

sinh vật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các chỉ tiêu vi sinh vật 

thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm, mỹ phẩm, đất; yêu cầu cơ bản 

của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật; phương pháp thu, bảo quản và chuẩn bị mẫu 

để phân tích; phương pháp định lượng vi sinh vật; một vài qui trình phân tích chỉ 

tiêu vi sinh vật; các phương pháp phân tích vi sinh vật không truyền thống. Đây 

là học phần thuộc khối kiến thức ngành sau khi học các học phần vi sinh vật, 

Thông qua các kiến thức lý thuyết sinh viên có khả năng xây dựng và đánh giá 

hiệu quả phương pháp phân tích vi sinh vật và áp dụng vào thực tiễn nghề nghiệp. 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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68  

Thực hành 

kiểm 

nghiệm vi 

sinh 

Thực hành kiểm nghiệm vi sinh cung cấp cho sinh viên có kỹ năng cơ bản trong 

công tác kiểm nghiệm vi sinh vật có trong  các loại mẫu khác nhau. Học phần 

trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành về phương pháp thu, bảo 

quản và chuẩn bị mẫu để phân tích; kiểm nghiệm vi sinh vật; định lượng tổng số 

coliforms; định tính E.coli; Định tính salmonella; Kiểm nghiệm một số vi sinh 

vật gây bệnh trên thực phẩm bằng kỹ thuật PCR. Học phần được học sau khi sinh 

viên học vi sinh vật, TT vi sinh vật, Kiểm nghiệm vi sinh. Thông qua các kiến 

thức lý thuyết sinh viên ngành công nghệ sinh học có kiến thức và kỹ năng để 

phân tích, định lượng vi sinh vật có trong các loại mẫu như mẫu nước, thực phẩm, 

mỹ phẩm, đất. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

69  

Kiểm 

nghiệm hóa 

thực phẩm 

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm là môn học chuyên ngành giảng dạy cho sinh viên 

ngành công nghệ sinh học và những ngành liên quan. Môn học đòi hỏi sinh viên 

phải có kiến thức cơ bản về hóa học, hóa sinh, những kiến thức liên quan đến 

phân tích định tính và định lượng, các công cụ phân tích những thành phần trong 

thực phẩm. Học phần kiểm nghiệm hóa thực phẩm thường được giảng dạy cho 

sinh viên sau khi đã học qua các học phần hóa học đại cương, hóa phân tích, hóa 

sinh, vi sinh, … Kiểm nghiệm hóa thực phẩm trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích thực phẩm và kiểm định thực phẩm, cũng 

như các kiến thức liên quan đến quy trình và phân tích điểm kiểm định tới hạn 

cho sự an toàn của thực phẩm. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho người 

học những kiến thức liên quan đến các phương pháp cơ bản và hiện đại áp dụng 

trong kiểm nghiệm hóa thực phẩm, hệ thống các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực 

phẩm. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

70  

Thực hành 

kiểm 

nghiệm hóa 

thực phẩm 

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm là môn học chuyên ngành giảng dạy cho sinh viên 

ngành công nghệ sinh học và những ngành liên quan. Môn học đòi hỏi sinh viên 

phải có kiến thức cơ bản về hóa học, hóa sinh, những kiến thức liên quan đến 

phân tích định tính và định lượng, các công cụ phân tích những thành phần trong 

thực phẩm. Học phần kiểm nghiệm hóa thực phẩm thường được giảng dạy cho 

sinh viên sau khi đã học qua các học phần hóa học đại cương, hóa phân tích, hóa 

sinh, vi sinh, … Thực tập kiểm nghiệm hóa thực phẩm trang bị cho người học 

những kiến thức thực nghiệm về phân tích thực phẩm và kiểm định các dư lượng 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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có trong thực phẩm, cũng như các kiến thức liên quan đến quy trình và phân tích 

điểm kiểm định tới hạn cho sự an toàn của thực phẩm. Bên cạnh đó, học phần 

cũng trang bị cho người học những kiến thức thực nghiệm liên quan đến các 

phương pháp cơ bản và hiện đại áp dụng trong kiểm nghiệm hóa thực phẩm, hệ 

thống các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm. 

71  

Công nghệ 

sinh học 

thực vật 

Nội dung của học phần gồm những kiến thức: những nền tảng cơ bản về sự hình 

thành, phát triển, những thành tựu đạt được và cả những thách thức đối với công 

nghệ sinh học thực vật; phương pháp nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong nhân 

giống, tạo giống cây trồng, sản xuất hợp chất thứ cấp ở điều kiện in vitro; phương 

pháp chuyển gene trực tiếp và gián tiếp ở thực vật; và các phương pháp canh tác 

cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng.  

Học phần Công nghệ sinh học thực vật là một phần quan trọng và đóng tỉ trọng 

lớn trong phát triển Công nghệ sinh học hiện nay và là một học phần không thể 

thiếu trong đào tạo sinh viên ngành Công nghệ sinh học, nhằm trang bị cho sinh 

viên cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật và những ứng dụng của phương pháp nuôi cấy 

tế bào và mô thực vật, quy trình chuyển gene vào tế bào thực vật (tách chiết, 

nhân bản, tạo dòng DNA và phương pháp chuyển gene), các phương pháp canh 

tác cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng. Học phần 

này có mối liên hệ chặt chẽ với các học phần SH Thực vật, sinh lý thực vật, sinh 

học tế bào và sinh học phân tử trong chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ 

sinh học. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

72  

Thực tập 

chuyên đề 

công nghệ 

thực vật 

Học phần thực tập chuyên đề công nghệ thực vật là một môn học thực tập lớn 

nghiên cứu về áp dụng các kiến thức Sinh lý thực vật, Công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật, Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, phân tích các hợp chất thứ 

cấp và các kiến thức liên quan. Đây là học phần thuộc nhóm kiến thức ngành đào 

tạo cho ngành Sinh học, Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới nuôi cấy mô 

thực vật; phương pháp xác định hoạt tính tế bào và mô; phương pháp xác định 

hoạt tính hợp chất chiết xuất từ tế bào và mô. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

73  

Thực tập 

chuyên đề 

công nghệ 

Thực tập chuyên đề vi sinh – sinh hóa cung cấp cho sinh viên có kỹ năng cơ bản 

trong lĩnh vực vi sinh – sinh hóa trên đối tượng khác nhau. Học phần trang bị 

cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vi sinh để phân lập 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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vi sinh – 

sinh hóa 

và tuyển chọn vi khuẩn Azotobacter từ đất có khả năng phân giải lân; phân lập 

và tuyển chọn xạ khuẩn có khả năng tổng hợp enzyme protease và chitinase; xác 

định sinh khối vi sinh vật đất và lĩnh vực sinh hóa để kiểm nghiệm độ ẩm thực 

phẩm, kiểm nghiệm tro khoáng, kiểm nghiệm một số thành phần dinh dưỡng hữa 

cơ thực phẩm: Protein, Lipid, Glucid. 

Học phần được học sau khi sinh viên học vi sinh vật, TT vi sinh vật, Kiểm nghiệm 

vi sinh, hóa sinh, kiểm nghiệm hóa thực phẩm, công nghệ enzyme. Thông qua 

các kiến thức lý thuyết và thực hành sinh viên ngành công nghệ sinh học được 

những kỹ năng cần thiết để xây dựng và thực hiện thành công một vấn đề liên 

quan đến chuyên ngành Vi sinh – Sinh hóa. 

>=70% 

74  
Công nghệ 

Enzyme 

Công nghệ enzyme (Enzyme Technology) là học phần thuộc nhóm kiến thức 

chuyên ngành công nghệ sinh học, cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ và 

kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về công nghệ enzyme. Cụ thể, học phần bao 

gồm các nội dung: Nhập môn công nghệ enzyme, ứng dụng của enzyme trong 

các lĩnh vực khác nhau (nông nghiệp, y dược học, công nghiệp, ngư nghiệp và 

một số lĩnh vực khác), Các phương pháp nghiên cứu enzyme, enzyme tái tổ hợp, 

enzyme không tan. Đồng thời, học phần này còn cung cấp các thông tin cập nhật 

về hướng nghiên cứu và các ứng dụng thực tế của lĩnh vực enzyme trong và ngoài 

nước trong giai đoạn hiện nay. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

75  

Nông 

nghiệp hữu 

cơ 

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức và nguyên lý cơ bản trong sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ;  trong đó bao gồm những kiến thức về cở sở khoa học 

và sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ, thực trạng phát triển nông nghiệp hữu 

cơ ở việt Nam và trên thế giới. Đồng thời trang bị cho sinh viieen những kiến 

thức về đất và phân bón trong nông nghiệp hữu cơ  trên cơ sở đó tiến hành xây 

dựng và thực hiện các biện pháp kỹ thuật  canh tác tác động lên đất, cây trồng, 

đối tượng dịch hại nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vừa bảo vệ được 

nguồn đất, nước, bảo vệ cây trồng, tăng giá trị của sản phẩm và tăng thu nhập 

cho người sản xuất. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

76  
Thiết kế thí 

nghiệm và 

Học phần thiết kế thí nghiệm và phân tích thống kê đào tạo cho sinh viên ngành 

Công nghệ sinh học, Sinh học thực nghiệm và Sư phạm Sinh bao gồm 7 chương 

với 02 học phần học trước là toán Xắc suất thống kê và Tin học đại cương. Học 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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xử lý thống 

kê 

phần giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản thiết kế thí nghiệm và 

phân tích số liệu nghiên cứu khoa học trong ngành Sinh học. Học phần lý thuyết 

gồm 02 nội dung chính: Nội dung thứ nhất: giúp sinh viên nắm được các bước 

để phân tích một bộ số liệu trong nghiên cứu khoa học, các khái niệm và các 

tham số dùng trong thống kê mô tả, các mô hình xử lý thống kê cho từng loại thí 

nghiệm khác nhau và đưa ra kết luận có ý nghĩa thống kê; Nội dung thứ hai: giúp 

sinh viên nắm được các kiến thức về thiết kế thí nghiệm từ việc nêu giả thiết 

nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, các phương pháp thu thập, tổng hợp 

dữ liệu trong nghiên cứu. Nội dung thực hành của học phần cung cấp các kỹ năng 

ứng dụng phần mềm MINITAB trong xử lý và phân tích dữ liệu. 

>=70% 

77  

Quá trình 

và thiết bị 

công nghệ 

sinh học 

Việc nắm vững các quá trình, nguyên lý vận hành các thiết bị công nghệ sinh học 

là một yêu cầu bắt buộc trong thực tiễn nghiên cứu, vận hành sản xuất. Học phần 

cung cấp phương pháp tiếp cận định lượng; các nguyên lý cân bằng và các quá  

trình vật lý cơ bản; cùng với đó là nguyên lý vận hành các thiết bị cụ thể bao 

gồm: Lọc, ly tâm, phá vỡ tế bào, chiết, kết tủa, hấp thụ, sắc ký, kết tinh và sấy 

trong tổng thể một quá trình sản xuất một sản phẩm công nghệ sinh học; cuối 

cùng là các lý thuyết về phản ứng đồng thể, dị thể và cách thức thiết kế, vận hành 

lò phản ứng sinh học (bioreactor). Học phần này giúp sinh viên có khả năng nhận 

diện, nắm vững các quá trình và nguyên tắc vận hành các thiết bị công nghệ sinh 

học từ đó có khả năng thích ứng nhanh với điều kiện sản xuất thực tiễn. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

78  
Vật liệu 

sinh học 

Sự phát triển của khoa học vật liệu sinh học như là một xu hướng tất yêu trong 

thế kỷ XXI với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y sinh học, nha khoa, 

và công nghệ sinh học. Học phần vật liệu sinh học được thiết kế bao gồm những 

kiến thức cơ bản về yêu cầu, phân loại, thuộc tính cơ học; các nguyên liệu sử 

dụng trong chế tạo; tính tương tác với môi trường sinh học bao gồm sự phân hủy 

của vật liệu và tính đáp ứng của cơ thể vật chủ; quy trình đánh giá; các ứng dụng 

trong y sinh học, nông nghiệp và công nghiệp; và những xu hướng phát triển 

trong tương lai của vật liệu sinh học. Việc nghiên cứu học phần này giúp sinh 

viên tiếp cận khoa học mới, hiện đại, nhiều tiềm năng ứng dụng và phát triển 

trong tương lai dựa trên nền tảng công nghệ sinh học. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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79  

Công nghệ 

vi tảo và 

ứng dụng 

Vi tảo là nhóm vi sinh vật có vai trò sinh thái quan trọng và tiềm năng ứng dụng 

cao trong công nghệ sinh học nhờ khả năng tích hợp các thuộc tính có lợi từ vi 

khuẩn và thực vật. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức có hệ thống 

về đặc điểm sinh học, vai trò sinh thái – kinh tế, các ứng dụng tiềm năng, các 

phương pháp nghiên cứu, các kỹ thuật nuôi trồng từ quy mô phòng nghiệm đến 

sản xuất đại trà, và giới thiệu một số kỹ thuật phân tử nhằm khai thác tối đa tiềm 

năng ứng dụng của vi tảo. Học phần giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ 

bản có thể áp dụng trong thực tiễn nghiên cứu, nuôi trồng và sản xuất các vi tảo 

có lợi đã được biết đến, cũng như tìm kiếm, sàng lọc vi tảo có khả năng ứng dụng 

từ môi trường tự nhiên. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

80  

Công nghệ 

sản xuất 

phân vi 

sinh 

Một trong những ứng dụng quan trọng của vi sinh vật trong nông nghiệp là dùng 

để sản xuất phân vi sinh. Học phần Công nghệ sản xuất phân vi sinh bao gồm 

các nội dung như: khái niệm phân vi sinh và các tiêu chuẩn của nó; các nhóm vi 

sinh vật được sử dụng để sản xuất phân vi sinh như vi khuẩn cố định đạm, vi 

khuẩn phân giải lân,…; quy trình phân lập để có được chủng vi sinh vật có hoạt 

tính phù hợp để sản xuất phân vi sinh; quy trình nhân giống vi sinh vật; quy trình 

nuôi ủ; quy trình tạo thành phẩm và kiểm tra chất lượng thành phẩm. Học phần 

này cũng cung cấp phần thực hành bao quát một quy trình sản xuất phân vi sinh. 

Học phần Công nghệ sản xuất phân vi sinh được thực hiện cho sinh viên ngành 

Công nghệ Sinh học năm cuối theo tiến trình bình thường. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

81  Virus học 

Virus là nhóm vi sinh vật rất đặc biệt, chưa có cấu trúc tế bào và chỉ được quan 

sát bằng kính hiển vi điện tử. Với đời sống ký sinh bắt buộc, virus là những sinh 

vật được con người quan tâm lớn bởi khả năng gây các bệnh truyền nhiễm trên 

người, động vật, thực vật và cả vi sinh vật khác. Học phần Virus học cung cấp 

các kiến thức cơ bản về phân loại, di truyền của virus làm cơ sở cho sự lý giải 

các tương tác của virus với ký chủ, hiểu biết cơ chế gây ung thư, hoạt hoá gen 

ung thư và cung cấp kiến thức về dịch tể học, bệnh học phát sinh của virus, từ đó 

có các biện pháp chống virut thích hợp để bảo vệ sức khoẻ con người, vật nuôi 

và cây trồng. Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã có những kiến 

thức cơ bản về virus ở học phần Vi sinh vật học. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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82  Cây thuốc 

Cây thuốc là một học phần ngắn giới thiệu cho sinh viên một số những nguyên 

tắc sử dụng dược liệu trong Đông y, từ đó áp dụng với việc sử dụng dược liệu có 

nguồn gốc thực vật để chữa bệnh trong Đông y. Sau đó, môn học sẽ cung cấp 

những nguyên tắc trong việc trồng trọt, thu hái, chế biến, bảo quản và sử dụng 

dược liệu có nguồn gốc thực vật sao cho đúng cách và giữ được dược tính của 

dược liệu một cách tối đa. Ở cuối học phần, sinh viên được tìm hiểu về đặc điểm, 

dược tính, thời vụ cũng như cách chế biến một số cây thuốc thường gặp nhất ở 

nước ta, đặc biệt chú trọng tới các cây thuốc bản địa ở nơi mình đang sinh sống 

và ở Tây Nguyên. 

Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ có những kiến thức cơ bản làm nền 

tảng để tiếp học học những học phần như Dược liệu học, dược lý. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

83  
Bảo tồn 

thiên nhiên 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiên nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học của sinh vật trong tự 

nhiên, cơ sở luật pháp và các tổ chức, cơ quan liên quan đến bảo tồn thiên nhiên; 

để sinh viên có thể vận dụng vào việc giảng dạy, truyên thông, nghiên cứu về vai 

trò, ý nghĩa của tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn tính đa dạng của nguồn tài 

nguyên sinh học trong tự nhiên. Các kiến thức của học phần có liên quan đến 

kiến thức của nhiều môn học khác, như: Thực vật học, Động vật có xương sống, 

Động vật không xương sống, Sinh thái học, Môi trường và phát triển 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

84  
Dược liệu 

học 

Học phần dược liệu học phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về các nhóm hợp chất tự nhiên trong dược liệu như nguồn gốc, cấu trúc, công 

dụng, cách định tính, định lượng các nhóm hợp chất này. Học phần này cũng giới 

thiệu những dược liệu tiêu biểu chứa những nhóm hợp chất cơ bản, công dụng, 

tác dụng và ứng dụng của những cây dược liệu này trong phòng và chữa bệnh. 

Phần thực hành cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về thao tác trong phòng thí 

nghiệm, giúp sinh viên có kiến thức để kiểm nghiệm các nhóm hợp chất trong 

dược liệu cũng như các đặc điểm về mặt hình thái, giải phẫu thực vật của các cây 

dược liệu. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

85  

Công nghệ 

sinh học 

ứng dụng 

Công nghệ sinh học đã tác động hằng ngày đến đời sống của con người trên toàn 

thế giới với nhu cầu về thực phẩm phải đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, an toàn 

và nhiều sản phẩm mới. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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trong thực 

phẩm 

công nghệ sinh học thực phẩm; công nghệ sinh học làm tiền đề cho công nghệ 

thực phẩm; Các ứng dụng của công nghệ  sinh học vi sinh vật trong công nghệ 

thực phẩm; Các kỹ thuật công nghệ sinh học trong lĩnh vực thực phẩm; Các sản 

phẩm mới của công nghệ sinh học thực phẩm. Thông qua các kiến thức lý thuyết 

sinh viên đánh giá được các tầm quan trọng của công nghệ sinh học thực phẩm 

trong tương lai và lựa chọn công nghệ và kỹ thuật phù hợp trong công nghệ thực 

phẩm. 

>=70% 

86  

Công nghệ 

sản xuất và 

chế biến 

nấm 

Công nghệ sản xuất và chế biến Nấm là môn học cung cấp những kiến thức cơ 

bản về cơ sở khoa học về công nghệ nuôi trồng và giá trị của Nấm ăn và nấm 

dược liệu, kĩ thuật nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu và các loại 

sâu bệnh hại trong quá trình nuôi trồng Nấm và biện pháp phòng trừ. Cung cấp 

các kiến thức về bảo quản và chế biến một số loại nấm thông dung. Những thông 

tin về Tình hình nuôi trồng Nấm ở Việt Nam. Đây là học phần thuộc nhóm kiến 

thức cơ sở ngành đào tạo cho ngành Công nghệ sinh học. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

87  

Công nghệ 

sinh học 

trong bảo 

vệ thực vật 

Công nghệ sinh học đã tác động hằng ngày đến đời sống của con người trên toàn 

thế giới với nhu cầu về bảo vệ sức khỏe con người trong sản xuất nông nghiệp. 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học 

trong bảo vệ thực vật; miễn dịch học thực vật; Sự gây hại của nguồn bệnh và sinh 

lí của cây bị bệnh; Công nghệ sinh học trong bệnh cây; Thành tựu của công nghệ 

sinh học trong bảo vệ thực vật. Thông qua các kiến thức lý thuyết và kỹ năng 

thực hành sinh viên đánh giá được các tầm quan trọng của công nghệ sinh học 

trong bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ sức khỏe của con người cũng như sử dụng 

các sản phẩm có nguồn gốc sinh học trong sản xuất nông nghiệp bền vững. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

88  

Công nghệ 

sinh học 

trong xử lý 

môi trường 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các quá trình sinh học và các quá trình 

của công nghệ sinh học môi trường cho việc xử lý ô nhiễm đất, làm sạch khí thải 

tại nguồn, làm sạch nước mặt và nước ngầm, xử lý chất thải công nghiệp, đưa 

các kỹ thuật mới vào hoạt động chôn lấp rác thải hợp vệ sinh và ủ phân compost, 

….chất thải rắn, lỏng, khí sẽ giúp sinh viên có tổng quan tốt về cơ sở sinh học và 

các quá trình sinh học có liên quan như quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong 

các hệ thống xử lí nước thải, quá trình lên men, ứng dụng enzyme trong xử lí 

chất hữu cơ,…. Đây là nền tảng hữu ích cho những nghiên cứu sâu sau này. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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89  

Kỹ thuật 

nhân giống 

vô tính cây 

trồng 

Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng là một môn học nghiên cứu về áp dụng 

các kiến thức Sinh lý thực vật và các kiến thức liên quan đã và đang được ứng 

dụng rộng rãi, hiệu quả trong công nghệ nhân giống vô tính cây trồng bằng con 

đường nuôi cấy mô (in vitro), giâm chiết cành (in vivo) để cung cấp cho sản xuất 

cây giống có chất lượng cao. Đây là học phần thuộc nhóm kiến thức ngành đào 

tạo cho ngành Sinh học, Công nghệ sinh học. Học phần đề cập tới các kỹ thuật 

nhân giống vô tính cây trồng in vivo và in vitro. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

90  

Công nghệ 

nhà màng 

4.0 

Học phần Công nghệ nhà màng nhằm giới thiệu đến sinh viên, học viên những 

kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển, những thành tựu và xu hướng phát 

triển xây dựng nhà màng, nhà kính nhằm ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ 

cao; Học phần cung cấp các loại mô hình, những vật liệu dùng trong lắp đặt và 

xây dựng nhà màng; các yếu tố tiểu khí hậu quan trọng trong nhà màng như ánh 

sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2/O2, độ pH đất, môi trường dinh dưỡng cho cây 

trồng; các công nghệ được ứng dụng trong quản lý và điều khiển các yếu tố tiểu 

khí hậu đó như công nghệ điện toán đám mây, công nghệ IoT, v.v. Giới thiệu các 

mô hình sử dụng nhà màng để ứng dụng trong canh tác cây trồng theo hướng 

nông nghiệp công nghệ cao. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

91  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

Sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp 

 HK8 

Điểm trung 

bình của các 

thành viên Hội 

đồng chấm 

khóa luận tốt 

nghiệp 

92  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành đề tài chuyên đề tốt nghiệp 

 HK8 

Điểm trung 

bình của các 

GV chấm 

93  

Nuôi cấy tế 

bào động 

vật 

Nuôi cấy tế bào động vật là một phần quan trọng của công nghệ sinh học động 

vật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về nuôi cấy tế bào động vật, tế 

bào gốc, sinh học tế bào động vật, một số yêu cầu trong nuôi cấy tế bào động vật, 

nuôi cấy sơ cấp và tạo dòng, kỹ thuật nhận diện, phân tách và bảo quản tế bào, 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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quy trình sản xuất một số chất có hoạt tính sinh học. Đây là học phần thuộc nhóm 

kiến thức ngành sau khi sinh viên đã được học một số học phần thuộc nhóm kiến 

thức cơ sở. Thông qua các kiến thức lý thuyết sinh viên có cái nhìn tổng thể về 

ứng dụng của nuôi cấy tế bào động vật trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là y học 

nhằm phục vụ đời sống con người. 

94  
Vi sinh môi 

trường 

Vi sinh vật là nhóm đối tượng phân bố rộng rãi trong hầu hết các môi trường tự 

nhiên cũng như nhân tạo và tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng. 

Học phần Vi sinh môi trường sẽ cung cấp những kiến thức về đặc điểm các môi 

trường đất, nước, không khí; sự phân bố vi sinh vật trong các môi trường đó; Các 

quá trình chuyển hóa của vi sinh vật trong tự nhiên như chu trình carbon, chu 

trình chuyển hóa nitrogen, chu trình chuyển hóa lưu huỳnh, và chu trình chuyển 

hóa phospho; Vai trò của vi sinh vật trong các quá trình xử lý sinh học, xử lý 

nước thải; Các quá trình phát tán vi sinh vật trong không khí; Các nhóm vi sinh 

vật gây bệnh phổ biến trong môi trường. Để thực hiện học phần này, sinh viên 

phải học trước học phần Vi sinh vật. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

95  

Côn trùng 

học và ứng 

dụng 

Học phần Côn trùng học và ứng dụng trang  bị cho sinh viên những kiến thúc cơ 

bản về vai trò của côn trùng đối với tự nhiên và con người; đặc điểm sinh học và 

hình thái cơ thể côn trùng; hệ thống phân loại côn trùng học; các bộ họ thuộc lớp 

côn trùng thường gặp trong nông nghiệp.  Trên cơ sở nắm bắt được các điều kiện 

sinh thái ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của côn trùng, sinh viên có thể 

hiểu được cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận biết, phân loại côn trùng và đưa 

ra những nguyên tắc cơ bản điều khiển côn trùng có hại và phát triển côn trùng 

có lợi, có ích; đồng thời sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu hại có hiệu quả, an 

toàn môi trường. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

96  

Chuyển 

giao công 

nghệ và sở 

hữu trí tuệ 

trong lĩnh 

vực CNSH 

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc đảm bảo quyền lợi bằng việc xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ đối với các nguồn tri thức, đặc biệt là các ý tưởng, khái 

niệm mới có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp nói chung và doanh 

nghiệp công nghệ sinh học nói riêng. Môn học cung cấp những lý luận cơ bản 

về sở hữu trí tuệ; các lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ: sáng chế, bản quyền và các 

quyền liên quan, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, và bảo vệ 

chống cạnh tranh không lành mạnh; vai trò của sở hữu trí tuệ đối với các nước 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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đang phát triển; cách thức thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo khung pháp lý 

quốc tế và tại Việt Nam; sự phát triển công nghệ và pháp lý sở hữu trí tuệ trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học. Qua nghiên cứu học phần này, sinh viên hình 

thành hệ thống tri trức cơ bản về sở hữu trí tuệ, có thể vận dụng linh hoạt, hiệu 

quả và phù hợp trong việc bảo hộ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt 

động khoa học, chuyển giao công nghệ, đảm bào được quyền và lợi ích hợp 

pháp đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học;  

 

7.11. Công nghệ KTMT 

T

T 

Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  
Triết học 

Mác – Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức 

lý luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát 

nhất về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong 

đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

2  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng 

lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 



834 

 

3  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

4  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản 

của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư 

duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm 

tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng 

cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được 

vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

5  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị 

phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, 

học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

6  Tiếng Anh 1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, 

đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thuộc hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ 

bản (như các thông tin về các nước trên thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động 

hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và thức uống, công việc, đồ vật 

trong nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát triển các 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

7  Tiếng Anh 2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn 

kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng 

Anh. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

8  Tiếng Anh 3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

3 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

9  Tiếng Anh 4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp 

sinh viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và 

lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh 

viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc 

mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và 

các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần 

thiết để sinh viên hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, 

học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh 

và cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc 

gia nói tiếng Anh.  

10  
Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại 

cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và 

quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải 

quyết các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: 

soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao 

với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft 

PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

11  Khởi nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài 

ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân 

đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị 

điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập 

học phần này. 

12  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên 

những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời 

đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

xác lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng 

tổ chức công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh 

viên sẽ hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này 

vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. 

Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên 

còn có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác 

trong chuyên ngành 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

13  

Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần 

trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

14  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

15  

Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể 

người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công 

việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên 

tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy


838 

 

16  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số 

động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản 

đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, 

phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. 

Ngoài ra Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần 

thể thao khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

17  
Cầu lông cơ 

bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu 

thích và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện 

hệ vận động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát 

triển tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần 

hoàn… Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển 

các tố chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, 

sức bền, khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số 

động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm 

đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại 

hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ 

trẻ. Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn 

luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập 

luyện và thi đấu cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc 

gia khác nhau trên thế giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

18  
Bóng bàn cơ 

bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế 

hoạch đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần 

cơ bản đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần 

trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. 

Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn 

bản tốt 

19  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

20  
Thể dục nhịp 

điệu cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng 

như việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực 

hiện không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả 

năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với 

âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu 

vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể 

dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng 

người dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính 

thi đấu cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh 

mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài 

dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

21  
Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

22  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có 

một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết 

thực cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một 

số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên 

nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế 

hệ trẻ. Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các 

Học phần thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

23  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc 

được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

24  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác 

dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các 

Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới 

xã hội chủ nghĩa 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

25  

Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc 

gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để 

vận dụng học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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26  

Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một 

số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an 

ninh phi truyền thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

27  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, 

công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố 

trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch 

tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh 

chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 

3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc 

phòng. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

28  

Kỹ thuật 

chiến đấu bộ 

binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong 

chương trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách 

sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, 

từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh 

giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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29  Toán B 

Học phần Toán B trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về  phép tính 

vi tích phân của hàm một biến số, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến 

tính, hàm số nhiều biến số, lý thuyết chuỗi và  phương trình vi phân,... Học phần 

này được thực hiện cho sinh viên năm nhất. Thông qua việc học Toán B sinh viên 

có thể  soi sáng và cũng cố được kiến thức cơ bản đã học ở trung học phổ thông 

như: giới hạn, liên tục, phép tính vi tích phân của hàm số một biến số; rèn luyện 

cho sinh viên năng lực tính toán và biết vận dụng các kiến thức đã học một cách 

linh  hoạt khi tính toán và xử lí số liệu trong công việc. Hơn nữa, nắm vững học 

phần này sinh viên có khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế đơn 

giản, có thể áp dụng các kiến thức này để giải quyết một số bài toán thực tiễn và 

học tiếp các học phần chuyên ngành có liên quan. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

30  Vật lý B 

Ngoài chương mở đầu giới thiệu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các 

kiến thức toán học liên quan và về vai trò của vật lý học với các môn khoa học 

khác, học phần có 6 chương bao gồm các lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và Vật 

lý hạt nhân. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về  động học và động 

lực học chất điểm, chuyển động của vật rắn và cơ học chất lưu; nghiên cứu các 

hiện tượng nhiệt của chất khí lí tưởng như phương trình cơ bản của thuyết động 

học phân tử, hai nguyên lý nhiệt động học; trang bị cho sinh viên các kiến thức 

tổng quan về dòng điện, tác dụng và ứng dụng của dòng điện lên cơ thể; giới thiệu 

các hiện tượng đặc trưng cho tính chất điện từ và tính chất hạt của ánh sáng cũng 

như những ứng dụng thực tế khi ánh sáng tương tác với vật chất; nghiên cứu về 

hạt nhân và tương tác của bức xạ với vật chất cũng như những ứng dụng trong 

khoa học và đời sống. Học phần còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giải bài 

tập, giải thích được một số hiện tượng vật lý, các nguyên tắc hoạt động của các 

thiết bị máy móc thường gặp trong đời sống và trong kĩ thuật. Những kiến thức 

này không chỉ giúp sinh viên học và nghiên cứu các môn học khác, mà còn góp 

phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực 

nghiệm và xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

31  

Thực hành 

Vật lý đại 

cương 

Học phần Thực hành Vật lí đại cương (THVLĐC) có 01 tín chỉ và được thiết kế 

gồm 08 bài thực hành bao gồm các bài thí nghiệm về các kiến thức thuộc bốn 

lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang để củng cố lại kiến thức và giúp cho sinh viên 

1 HK1 
điểm thi cuối 

kì >100% 
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hiểu sâu hơn những kiến thức Vật lý đã được học trong học phần Vật lý B. Ngoài 

ra học phần THVLĐC giúp sinh viên làm quen và biết cách sử dụng, đo đạc của 

một số trang thiết bị như thước kẹp, panme, nhiệt kế, bình điện phân, điện trở, tụ 

điện, thấu kính, kính hiển vi, … Đồng thời, học phần THVLĐC cũng rèn luyện 

cho sinh viên phương pháp học tập, kĩ năng làm thí nghiệm nói chung và thí 

nghiệm vật lí nói riêng, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm để từ 

đó sinh sinh viên có niềm tin vững chắc vào khoa học, có sự hăng say và hứng 

thú hơn với môn học. 

32  
Hóa học đại 

cương 1 

Học phần giới thiệu cho sinh viên về cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học, làm sáng tỏ vai trò to lớn của bảng tuần hoàn các nguyên tố 

trong khoa học hóa học cũng như các ngành khoa học khác, trang bị cho sinh viên 

các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử giúp cho sinh viên hiểu rõ 

được các quá trình hóa học như: nhiệt động lực học ứng dụng trong hóa học, động 

học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung dịch và các đặc điểm của dung dịch, 

mối liên quan giữa phản ứng hóa học và dòng điện từ đó đưa ra các ứng dụng thực 

tế của nó. Học phần giúp sinh viên có cơ sở đề học tiếp học phần hóa học đại 

cương 2, thực hành hóa học đại cương và các môn học chuyên ngành có liên quan 

đến hóa học. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

33  

Thực hành 

các quá trình 

hóa học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật phòng 

thí nghiệm, kỹ năng sử dụng và bảo quản hóa chất, cách pha chế hóa chất, cách 

tiến hành một bài thí nghiệm. Học phần giúp cho sinh viên khắc sâu thêm phần 

lý thuyết đại cương về hóa học thông qua các các bài thí nghiệm như kỹ thuật 

phòng thí nghiệm, tốc độ phản ứng, sự chuyển dịch cân bằng, pha chế dung dịch 

chuẩn độ, độ tan của các chất – tích số tan, độ dẫn điện của dung dịch điện li, 

cách xác định nước kết tinh trong các tinh thể ngậm nước (như CuSO4.5H2O, 

CoCl2.nH2O), tính chất của dung dịch loãng, chất chỉ thị màu phản ứng oxi hóa 

– khử. Nhờ đó sinh viên sẽ lĩnh hội được những kiến thức nền tảng của Hóa học, 

làm cơ sở để sinh viên tiếp tục học những học phần chuyên sâu khác.  

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

34  Vi sinh vật 

Vi sinh vật là nhóm sinh vật phân bố rộng khắp các sinh giới trên Trái Đất, đóng 

vai trò rất quan trọng trong các quá trình sinh học. Học phần Vi sinh vật cung 

cấp các nội dung gồm: đặc điểm chung, vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 
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trong nền kinh tế quốc dân; hình thái cấu tạo, đặc điểm của các đối tượng vi sinh 

vật gồm virus, các vi sinh vật prokaryote, các vi sinh vật Eukaryote; các quá trình 

dinh dưỡng, trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, di truyền của vi 

sinh vật; đặc điểm và vai trò của hệ thống miễn dịch. Học phần vi sinh đại cương 

là tiền đề để sinh viên có thể tiếp cận những môn học chuyên ngành có liên quan 

đến đối tượng vi sinh vật như: vi sinh môi trường, công nghệ sinh học môi 

trường, công nghệ xử lý nước thải,…. 

>=70% 

35  
Thực hành 

vi sinh 

Học phần Thực hành vi sinh đại cương đóng vai trò cung cấp kiến thức và kỹ 

năng thao tác các dụng cụ thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu vi 

sinh vật như box cấy vô trùng, nồi hấp áp lực tủ sấy, máy đo quang phổ, kính 

hiển vi,…; kỹ năng thực hiện quá trình phân lập, nuôi cấy vi sinh vật từ các bước 

như chuẩn bị hóa chất, dụng cụ và môi trường đến các kỹ thuật pha loãng mẫu, 

cấy ria, cấy trải; kỹ thuật nhận diện các nhóm vi sinh vật chính như vi khuẩn, xạ 

khuẩn, nấm men và nấm mốc dựa vào hình thái khuẩn lạc và tế bào; kỹ thuật 

tăng sinh, xác định khả năng sinh trưởng của vi sinh vật cũng như xác định mật 

số vi sinh vật trong một dịch nuôi cấy. Học phần này là nền tảng để sinh viên có 

thể tiếp cận các môn học thực hành liên quan đến vi sinh vật. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

36  

Quá trình và 

thiết bị công 

nghệ MT 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các quá trình chuyển khối thường được 

sử dụng trong lĩnh vực công nghệ môi trường, bao gồm các nội dung về cơ chế 

và động học của quá trình và về nguyên lý hoạt động cũng như phương pháp tính 

toán các thiết bị để tiến hành các quá trình chuyển khối.MT2. Nhằm trang bị cho 

sinh viên khả năng phân tích, đánh giá công nghệ, khả năng nghiên cứu thiết kế 

và vận hành (trong điều kiện tối ưu) các thiết bị và các dây chuyền công nghệ 

môi trường có mặt các quá trình chuyển khối. Giúp sinh viên trao dồi kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình bài báo cáo quá trình và thiết bị môi trường. 

Tăng khả năng tiếp cận, phân tích và tổng hợp hệ thống, hình thành nên các ý 

tưởng trong lĩnh vực cơ học – thủy lực – khí nén, truyền nhiệt và truyền khối. 

Mô phỏng, tối ưu hóa và vận hành các quá trình thiết bị cơ học – thủy lực, truyền 

nhiệt và truyền khối. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

37  
Hóa kỹ thuật 

môi trường 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các quá trình hoá học liên quan 

đến xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm. Sinh viên biết áp dụng được các quá trình 
3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 
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hoá học trong việc xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải. Kỹ năng làm việc 

theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình thiết kế phương án xử lý 

chất thải. Tạo cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong giải quyết các vấn đề liên 

quan đến công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu, tự 

lập cho sinh viên.  

thi cuối kì 

>=70% 

38  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và 

phương pháp thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ kĩ 

thuật môi trường. Sinh viên sau khi hoàn tất học phần này có khả năng viết đề 

cương để thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học môi trường nói 

chung và lĩnh vực kĩ thuật môi trường nói riêng. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

39  
Sinh hóa 

môi trường 

Học phần sinh hóa môi trường tập trung chủ yếu vào các khái niệm cơ bản về 

chất ô nhiễm và khả năng phơi nhiễm sinh học. Các cơ chế xâm nhập, phân hủy/ 

chuyển hóa, tích lũy và đào thải chất ô nhiễm, sự khuếch đại chất ô nhiễm bởi cơ 

thể sinh vật. Nhấn mạnh vào việc ứng dụng của khả năng chuyển hóa chất ô 

nhiễm bởi vi sinh vật và thực vật, đây là hai công cụ chính để trong xử lý chất ô 

nhiễm ở ngoài môi trường (Công nghệ sinh học môi trường). Tác dụng gây độc 

(tổng hợp của các cơ chế trên) của chất ô nhiễm lên cơ thể sinh vật nhờ đó người 

ta sử dụng cơ thể sinh vật, vật chất sinh học để làm chỉ thị sinh học, công cụ thử 

nghiệm độc học môi trường nước. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

40  
Môi trường 

học cơ bản 

Học phần môi trường học cơ bản cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến 

môi trường như khái niệm môi trường, các chức năng của môi trường, các thành 

phần chính của môi trường; Các kiến thức cơ bản về hệ sinh thái và sự vận dụng 

nguyên lý sinh học vào môi trường sống; Trình bày các dạng tài nguyên thiên 

nhiên, thực trạng của khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người; 

Các dạng ô nhiễm môi trường và sự tác động của con người đến ô nhiễm môi 

trường; Các công cụ quản lý môi trường tài nguyên; Khái niệm, các nguyên tắc 

và mục tiêu của phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, học 

phần còn cập nhật các vấn đề về tài nguyên, ô nhiễm môi trường và các giải pháp 

bảo vệ môi trường hiện nay. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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41  
Thủy lực 

môi trường 

Học phần Thuỷ lực được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức 

cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở 

đó sinh viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận 

dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi mới về nội 

dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

42  
Sinh thái 

môi trường 

Học phần sinh thái môi trường giúp sinh viên nắm được kiến thức về một số khái 

niệm sinh thái học cơ bản trong mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, vai trò 

của các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ, nước, đất đối với môi trường 

sống của sinh vật. Các qui luật chung, các quy luật sinh thái trong tự nhiên của 

Sinh vật thông qua các qui luật Sinh thái. Tìm hiểu về khái niệm và phân loại 

quần thể sinh vật, những đặc trưng cơ bản của quần thể. Học về một số khái niệm 

chung về quần xã, cấu trúc của quần xã sinh vật, mối quan hệ giữa các loài trong 

quần xã. Các chu trình sinh địa hóa trong tự nhiên và có thể giải thích các hiện 

tượng sinh thái diễn ra trong tự nhiên. Học về cấu trúc, các diễn thế của hệ sinh 

thái. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

43  

Đánh giá tác 

động môi 

trường 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đánh giá tác động môi trường như: khái 

niệm, mục đích, ý nghĩa của ĐTM; Quan điểm và nguyên tắc, khuôn khổ thể chế, 

chính sách đối với đánh giá tác động môi trường; Quy trình thực hiện đánh giá 

tác động môi trường; Các kỹ thuật và phương pháp đánh giá tác động môi trường 

trong một dự án ĐTM; Cách thức xây dựng báo cáo và quy trình thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. Từ đó, sinh viên biết cách phân tích đánh giá 

dự đoán các tác động của dự án đến môi trường, đề xuất các giải pháp thích hợp 

để quản lí, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động môi trường do các hoạt động 

của dự án phát triển mang lại. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

44  
Vi sinh môi 

trường 

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm các môi trường đất, nước, không khí; sự 

phân bố vi sinh vật trong các môi trường đó; Các quá trình chuyển hóa của vi 

sinh vật trong tự nhiên như chu trình carbon, chu trình chuyển hóa nitrogen, chu 

trình chuyển hóa lưu huỳnh, và chu trình chuyển hóa phospho; Vai trò của vi 

sinh vật trong các quá trình xử lý sinh học, xử lý nước thải; Các quá trình phát 

tán vi sinh vật trong không khí; Các nhóm vi sinh vật gây bệnh phổ biến trong 

môi trường. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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45  

Thực hành 

vi sinh môi 

trường 

Cung cấp những phương pháp cơ bản được sử dụng trong định lượng vi sinh 

trong không khí, phương pháp phân lập vi sinh vật có hoạt tính trong đất cũng 

như phương pháp xác định hoạt tính vi sinh vật đã phân lập với các nội dung là 

phát hiện, đánh giá mật độ Vi sinh vật trong môi trường không khí; Phương pháp 

phân lập vi sinh vật trong đất sử dụng môi trường đặc hiệu; Phương pháp đánh 

giá hoạt tính của vi sinh vật; Đánh giá một số chỉ tiêu sinh học trong môi trường 

nước có liên quan đến VSV. 

1 HK4 
Điểm thi cuối 

kì 100% 

46  

Mô hình hóa 

trong quản 

lý môi 

trường 

Trang bị cho sinh viên  những kiến thức cơ bản về mô hình hoá môi trường làm 

nền tảng ứng dụng trong ngành môi trường.Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến 

thức về mô hình hoá các quá trình lan truyền biến đổi của chất ô nhiễm đối với 

môi trường nước sông, môi trường nước hồ, môi trường không khí, môi trường 

đất và bãi chôn lấp chất thải rắn... trên cơ sở lý thuyết sinh viên có thể tiếp thu 

được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng ứng dụng mô hình và 

phỏng đoán các kịch bản vào thực tế xây dựng các công trình giảm thiểu các tác 

động môi trường trong tương lai. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

47  
Phân tích 

môi trường 

Giới thiệu cho sinh viên các phương pháp phân tích thường được sử dụng trong 

đánh giá ô nhiễm vô cơ và hữu cơ trong môi trường nước, môi trường không khí 

và môi trường đất. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách lấy 

mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu và phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường 

đất, nước, không khí. Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho sinh viên các phương 

pháp thu mẫu, tách ly và làm giàu vết các hợp chất cần phân tích. Giới thiệu các 

kỹ thuật phân tích phân huỷ và không phân huỷ mẫu phù hợp với các đối tượng 

lựa chọn cho mục đích phân tích. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

48  

Thực hành 

phân tích 

môi trường 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ năng làm việc trong phòng thí 

nghiệm với các dụng cụ thủy tinh, với hóa chất độc hại, cách chuẩn bị hóa chất, 

cách tiến hành một bài thí nghiệm, một số kĩ năng về khả năng lấy mẫu của từng 

loại nước thải, cách bảo quản mẫu, di chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân 

tích mẫu. Ngoài ra còn giúp sinh viên có kỹ năng làm thực nghiệm ngoài thực 

địa. 

2 HK3 
Điểm thi cuối 

kì 100% 
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49  

Tin học ứng 

dụng trong 

CNMT 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết, các khái niệm, các lệnh cơ bản nhất 

về Autocad. Thông qua thực hành rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: Các 

thao tác ban đầu về bản vẽ, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh và sửa 

đổi bản vẽ, các lệnh vẽ nhanh hỗ trợ cho quá trình thiết kế , quản lý đối 

tượng theo lớp, khối, đường nét và màu, ghi và hiệu chỉnh văn bản, ghi kích 

thước cho bản vẽ, vẽ ký hiệu vật liệu và hình cắt mặt cắt, các lệnh về màn 

hình và in ấn. 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

50  

Công nghệ 

sinh học môi 

trường 

Cung cấp cho sinh viên các quá trình sinh học và các quá trình của công nghệ 

sinh học môi trường cho việc xử lý ô nhiễm đất, làm sạch khí thải tại nguồn, làm 

sạch nước mặt và nước ngầm, xử lý chất thải công nghiệp, đưa các kỹ thuật mới 

vào hoạt động chôn lấp rác thải hợp vệ sinh và ủ phân compost, ….chất thải rắn, 

lỏng, khí sẽ giúp sinh viên có tổng quan tốt về cơ sở sinh học và các quá trình 

sinh học có liên quan như quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống 

xử lí nước thải, quá trình lên men, ứng dụng enzyme trong xử lí chất hữu cơ,….  

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

51  

An toàn, sức 

khỏe và môi 

trường 

Giúp sinh viên nhận thức tầm quan trọng của ngành HSE. Cung cấp kiến thức 

liên quan đến an toàn; sức khỏe của người lao động cũng như môi trường làm 

việc của các doanh nghiệp. Phổ biến những quy định pháp luật hiện hành về việc 

quản lý an toàn; sức khỏe của nhân viên và môi trường làm việc của doanh 

nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn cách thực hiện quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại 

doanh nghiệp. Nhận biết và kiểm soát rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm sức khỏe và 

sự an toàn của người lao động. Xây dựng một hệ thống quản lý môi trường làm 

việc chuyên nghiệp; đảm bảo sự an toàn cũng như sức khỏe của người lao động. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

52  
Kiểm toán 

môi trường 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về kiểm toán môi trường: mục 

đích, ý nghĩa, chức năng, yêu cầu…Giúp cho sinh viên nắm được các công việc 

cơ bản trong hoạt động trước kiểm toán, hoạt động kiểm toán tại cơ sở và hoạt 

động sau kiểm toán của một cuộc kiểm toán môi trường. Nắm được quy trình 

kiểm toán môi trường đối với một một loại hình phổ biến môi trường và tại các 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môn học còn đưa ra cho sinh viên các bài tập thực 

hành liên quan đến kiểm toán chất thải để áp dụng các kiến thức đã học trong 

chương trình. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm 

toán môi trường một cách hiệu quả trong công tác quản lý môi trường (kỹ năng 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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phát hiện vấn đề, tổ chức thực hiện, kỹ năng điều tra phỏng vấn, kỹ năng sử dụng 

phần mền chuyên dụng để tiểm toán môi trường). 

53  

Xử lý số liệu 

và phân tích 

thống kê 

Sinh viên nắm được khái niệm về một số tham số thống kê mô tả, các phương 

pháp trình bày số liệu nghiên cứu; Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các 

mô hình phân tích thống kê cho từng loại thí nghiệm khác nhau; Sinh viên nắm 

được các khái niệm về tương quan và hồi quy, trang bị cho sinh viên các kiến 

thức về thiết kế một thí nghiệm từ bước xây dựng ý tưởng, lập đề cương nghiên 

cứu, thu thập số liệu, phân tích số liệu và kết luận, sinh viên ứng dụng phần mềm 

thống kê trong xử lý dữ liệu nghiên cứu khoa học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

54  

Kinh tế tài 

nguyên và 

môi trường 

Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về khái niệm, mối quan hệ giữa môi trường 

và phát triển kinh tế và nội dung phát triển kinh tế bền vững, có kiến thức nền 

tảng về Kinh tế học phúc lợi, khái niệm và nguyên nhân ngoại ứng gây nên thất 

bại thị trường, nắm vững lý thuyết mức ô nhiễm tối ưu, các phương pháp đạt 

được mức ô nhiễm tối ưu, hiểu biết một cách đầy đủ hơn những nguyên tắc, công 

cụ phân tích kinh tế áp dụng để phân tích và đánh giá các vấn đề, quyết định, 

chính sách quản lý và sử dụng tài nguyên và môi trường, có kiến thức cơ bản về 

định giá giá trị phi thị trường của các sản phẩm, dịch vụ môi trường; lồng ghép 

giá trị môi trường trong các quyết định chính sách  

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

55  

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

Tiếng anh chuyên ngành môi trường là học phần tự chọn dành cho sinh viên 

chuyên ngành môi trường, học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về từ vựng, 

khả năng đọc và dịch một số các vấn đề về môi trường cụ thể như ô nhiễm môi 

trường, các hiện tượng tự nhiên và phát triển bền vững. Sau khi hoàn tất học 

phần, sinh viên có khả năng có được vốn từ, vốn kiến thức và cách dùng những 

từ Tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực môi trường, đủ để có thể tham khảo tài 

liệu chuyên ngành môi trường. Biết được vốn từ chuyên ngành môi trường và 

một số thuật ngữ tiếng Anh thường sử dụng trong lĩnh vực môi trường. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

56  

Mạng lưới 

cấp thoát 

nước 

Học phần mạng lưới cấp thoát nước trang bị các vấn đề cơ bản cũng như các 

nguyên tắc thiết kế một hệ thống cấp và thoát nước. Cụ thể giới thiệu chung về 

hệ thống cấp và thoát nước đô thị; mạng lưới cấp nước bao gồm: hệ thống dẫn 

và phân phối nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước, các thiết bị và công trình trên 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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mạng lưới cấp nước, thi công, quản lý vận hành hệ thống cấp nước; mạng lưới 

thoát nước bao gồm: các hệ thống và sơ đồ thoát nước, thiết kế mạng lưới thoát 

nước, thoát nước mưa và hệ thống thoát nước chung, cơ sở kỹ thuật quản lý hệ 

thống thoát nước. Một số vấn đề kỹ thuật có thể gặp trong quá trình thi công, vận 

hành và phương pháp đánh giá hiệu quả của hệ thống cấp thoát nước cũng sẽ 

được đề cập. 

57  
Quản lý môi 

trường 

Học phần quản lý môi trường dạy cho sinh viên năm thứ hai ngành Công nghệ 

kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản 

lý môi trường như định nghĩa, mục tiêu và các nguyên tắc quản lý môi trường, 

các công cụ trong quản lý môi trường bao gồm công cụ luật pháp và hành chính, 

công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật và công cụ hỗ trợ được áp dụng trong các cơ 

quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội. Từ đó, 

sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học để quản lý các thành phần môi 

trường, các vùng môi trường đặc thù và làm cơ sở ngành quan trọng để nghiên 

cứu sâu trong lĩnh vực môi trường, giúp cho công tác bảo vệ môi trường có hiệu 

quả hơn.  

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

58  

Công nghệ 

xử lý nước 

cấp 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống cấp nước bao gồm các 

nguồn nước, các loại công trình thu nước và các kỹ thuật xử lý nước, quản lý vận 

hành, bảo dưỡng các công trình và thiết bị trong nhà máy cấp nước. Ngoài ra, 

học phần còn trang bị cho sinh viên kiến thức liên quan đến phương pháp tính 

toán thiết kế một số công trình, hệ thống xử lý nước cấp. Học phần được bố trí 

trong nội dung đào tạo năm thứ 3, trên nền tảng sinh viên đã có kiến thức cơ sở 

ngành. Học phần công nghệ xử lý nước cấp là một trong những học phần chuyên 

ngành cốt lõi, nội dung có liên quan đến học phần xử lý nước thải. 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

59  

Thực hành 

xử lý nước 

cấp 

Thực hành xử lý nước cấp là học phần thực hành chuyên ngành, giúp sinh viên 

củng cố lại kiến thức cơ sở của quá trình xử lý, vận hành các hệ thống xử lý nước 

cấp cho sinh hoạt và công nghiệp như: lắng, lọc, trao đổi ion, khử sắt, lọc, … 

Học phần thực hành xử lý nước cấp là một trong những học phần chuyên ngành 

cốt lõi, có học phần học trước là Công nghệ xử lý nước cấp. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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60  

Công nghệ 

xử lý nước 

thải 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về các loại nước thải, các 

phương pháp xử lý nước thải: phương pháp cơ học, phương pháp hóa lí, phương 

pháp sinh học. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương pháp xử lí phù hợp với từng loại 

nước thải trong thực tế. Học phần được bố trí trong nội dung đào tạo năm thứ 3, 

trên nền tảng sinh viên đã có kiến thức cơ sở ngành. Học phần công nghệ xử lý 

nước thải là một trong những học phần chuyên ngành cốt lõi, có mối liên hệ với 

mốt số học phần khác như: công nghệ xử lý nước cấp, công nghệ sinh học môi 

trường, đồ án xử lý nước, công nghệ xử lý chất thải rắn (bùn thải),...  

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

61  

Thực hành 

xử lý nước 

thải 

Thực hành xử lý nước thải là học phần thực hành chuyên ngành, giúp sinh viên 

củng cố lại kiến thức cơ sở của quá trình xử lý, vận hành các hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt và công nghiệp như lắng, UASB, Aeroten, lọc sinh học, xử lý hoá 

lý, xử lý hoá học.… Học phần thực hành xử lý nước thải là một trong những học 

phần chuyên ngành cốt lõi, có học phần học trước là Công nghệ xử lý nước thải. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

62  
Đồ án xử lý 

nước 

Đồ án xử lý nước giúp sinh viên củng cố lại kiến thức chuyên ngành về các công 

nghệ xử lý nước, bao gồm xử lý nước thải và xử lý nước cấp. Học phần đòi hỏi 

sinh viên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, sử dụng thành thạo phần mềm 

AutoCad để thiết kế công nghệ, mô phỏng công nghệ dưới dạng thiết lập mô 

hình. Đồng thời, sử dụng mô hình để thử nghiệm hiệu quả xử lý của công nghệ 

ở quy mô phòng thí nghiệm. Học phần là sự tích hợp kiến thức các học phần: 

Công nghệ xử lý nước thải, Công nghệ xử lý nước cấp, Thực hành xử lý nước 

cấp, Thực hành xử lý nước thải, Tin học ứng dụng trong CNMT. 

1 HK7 
Điểm thi cuối 

kì: 100% 

63  

Công nghệ 

xử lý khí 

thải và tiếng 

ồn 

Học phần công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn là học phần bắt buộc đối với sinh 

viên chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Học phần được chia ra: Phần 

1: Các kiến thức cơ bản về ô nhiễm không khí và tiếng ồn như: thành phần không 

khí, quá trình ô nhiễm, các nguồn ô nhiễm, tác hại của các chất ô nhiễm, quá 

trình chuyển hoá, lan truyền các chất ô nhiễm trong không khí, phương pháp 

giám sát và khống chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Đề cập đến các vấn đề 

liên quan đến các nguồn ô nhiễm không khí, các biện pháp thông thoáng, điều 

hoà không khí, biện pháp giảm thiểu chất ô nhiễm tại nguồn, biện pháp phát tán 

khí thải và các biện pháp xử lý khí thải ô nhiễm.Phần 2: Công nghệ xử lý khí 

thải bao gồm: các biện pháp chung để kiểm soát ô nhiễm không khí; phương 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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pháp thu và vận chuyển khí thải từ nguồn phát sinh tới thiết bị xử lý; nguyên lý 

và các biện pháp xử lý bụi, các thiết bị xử lý bụi cơ bản như: buồng rửa khí rỗng, 

Xyclon, nguyên lý xử lý hơi khí độc bao gồm các phương pháp: hấp thụ, hấp 

phụ...Phần 3: Công nghệ chống ồn và rung bao gồm: các biện pháp chống ồn bằng 

quy hoạch, chống ồn tại nguồn và chống ồn trên đường lan truyền, các phương 

pháp và thiết bị chống ồn và rung. 

64  
Đồ án xử lý 

khí thải 

Đồ án xử lý khí thải là học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành công nghệ KT 

môi trường. Học phần cung cấp cho Sinh viên kiến thức thực hành các phương 

pháp giám sát và khống chế ô nhiễm không khí. Tính toán mức độ ô nhiễm không 

khí trong môi trường thực tế, tính toán hệ thống xử lý khí, các biện pháp thông 

thoáng - điều hoà không khí, biện pháp giảm thiểu chất ô nhiễm tại nguồn, biện 

pháp phát tán khí thải và các biện pháp xử lý khí thải ô nhiễm. 

1 HK7 
Điểm thi cuối 

kì <=100% 

65  

Xử lý chất 

thải rắn và 

chất thải 

nguy hại 

Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại là một trong những học phần chuyên 

ngành nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về xử lý và hệ thống quản lý 

chất thải rắn và chất thải nguy hại. Các kiến thức này bao gồm: nguồn gốc, thành 

phần, phân loại, tính chất của chất thải rắn và chất thải nguy hại; hệ thống thu 

gom, lưu trữ chất thải rắn và chất thải nguy hại; hệ thống trung chuyển và vận 

chuyển chất thải rắn, các phương pháp xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

Trình bày hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn, từ đó giải thích các thứ bậc 

ưu tiên trong quản lý chất thải rắn. Bên cạnh đó, học phần còn trình bày các công 

nghệ tái chế chất thải rắn, các phương pháp xử lý chất thải rắn hiện đại được áp 

dụng trên thế giới. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

66  

TH xử lý 

CTR và chất 

thải nguy hại 

Thực hành xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại bao gồm 08 bài thực hành 

dựa trên cơ sở lý thuyết học phần xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại đã học. 

Học phần này giúp sinh viên nắm vững hơn về kiến thức lý thuyết. Đồng thời 

rèn luyện kỹ năng, thao tác làm thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tính toán, xử lý số 

liệu. Nội dung của học phần thực hành xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

bao gồm: xác định khối lượng riêng của rác thải, xác định độ ẩm của chất thải 

rắn, xác định thành phần chất thải rắn, xác định hàm lượng cacbon cố định và 

chất bay hơi từ rác, kỹ thuật đóng rắn chất thải, kỹ thuật tái chế giấy, kỹ thuật tái 

chế nylon, ủ phân sinh học từ rác thải. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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67  

Xử lý ô 

nhiễm và 

thoái hóa đất 

Giới thiệu sinh viên các khái niệm về đất, quá trình hình thành, tiến hóa của đất. 

Các quá trình này luôn thay đổi theo điều kiện thời tiết, khí hậu và hoạt động của 

con người. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức cần 

thiết về hoạt động sống của hệ vi sinh vật trong đất, giữa vi sinh vật và cây trồng 

và đất có mối quan hệ hữu cơ tác động lần nhau. Bên canh đó, học phần còn giới 

thiệu về bản chất suy thoái và ô nhiễm môi trường đất, những nguyên nhân, hậu 

quả của nó. Từ đó, đưa ra các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và biện pháp quản 

lý hữu hiệu, người học sẽ có lựa chọn phương pháp xử lý mang tính đặc thù của 

từng loại tài nguyên môi trường đất. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

68  

TH xử lý ô 

nhiễm và 

thoái hóa đất 

Giới thiệu nguyên lý các phương pháp và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường 

đất. Mang đến cho sinh viên các thao tác xử lý và công nghệ, kỹ thuật phòng, 

chống suy thoái của các loại đất: nông nghiệp, đất đô thị và đất làm nguyên liệu 

công nghiệp,….cung cấp cho sinh viên một số kĩ năng về khả năng lấy mẫu của 

từng loại đất bị ô nhiễm như đất nhiễm dioxin, nhiễm kim loại,…cách bảo quản 

mẫu, di chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích mẫu 

1 KH7 
Điểm thi cuối 

kì 100% 

69  
Độc học môi 

trường 

Độc học môi trường là học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành công nghệ kỹ 

thuật môi trường. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức trong cơ bản về các dạng tồn lưu và độc 

tính của một số chất trong môi trường. Người học có khả năng dự đoán, đánh giá 

được các sự cố độc chất môi trường và tìm ra biện pháp ngăn ngừa tác hại của 

chúng đối với môi trường, con người. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

70  

Thực hành 

Độc học môi 

trường 

Thực hành độc học môi trường là học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành công 

nghệ kỹ thuật môi trường. Cung cấp một số phương pháp khảo sát ảnh hưởng của 

độc chất với thực vật, động vật, như: 

- Xác định được hàm lượng NO3
 - trong rau cải xanh; 

- Khảo sát ngưỡng an toàn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong môi 

trường nước đến cơ thể cá;  

- Xác định được hàm lượng một số kim loại nặng trong môi trường đất và nước. 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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71  

Quản lý chất 

lượng môi 

trường 

Môn học đề cập đến các kiến thức quản lý môi trường, phương pháp xây dựng 

các tiêu chuẩn chất lượng môi trường, các công cụ quản lý giám sát chất lượng 

môi trường cũng như các tiêu chuẩn môi trường quốc tế (ISO 14000). 
2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

72  
Thực tập 

thực tế 

Sinh viên tham quan các viện nghiên cứu, công ty xử lý chất thải, doanh nghiệp 

sản xuất có xử lý chất thải (rượu bia, cà phê, bột ngọt…); các cơ quan quản lý về 

môi trường, các trung tâm môi trường & các cơ sở sản xuât trong và ngoài tỉnh 

Đắk Lắk. Ngoài ra, sinh viên chọn thực tập tại các cơ sở nghiên cứu, các công 

ty, nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên, Nâng cao 

nhận thức trách nhiệm của một kỹ sư môi trường như làm quen với các công việc 

thực tế của kỹ sư môi trường, vận dụng và củng cố kiến thức chuyên ngành đã 

học, nâng cao kỹ năng mềm và nghiệp vụ 

2 HK7 
Điểm thi cuối 

kì =100% 

73  

Rừng và 

biến đổi khí 

hậu 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng phân tích để giải thích tác động qua 

lại giữa biến đổi khí hậu với sinh thái, sinh trường và phát triển rừng từ đó chỉ ra 

được sự tác động của suy thoái và mất rừng đến quá trình biến đổi khí hậu. Bên 

cạnh đó, học phần Rừng và biến đổi khí hậu cũng trang bị cho sinh viên kiến 

thức, khả năng đánh giá được ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu thay đổi chính 

đến hệ sinh thái rừng, từ đó có hướng nghiên cứu, đề xuất giảm thiểu tác động 

của rừng đến biến đổi khí hậu và ngược lại.  

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=20%, điểm 

thi cuối kì 

>=80% 

74  
Quy hoạch 

môi trường 

Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hai nhóm nội dung chính: phần 

đầu là các lý luận về quy hoạch môi trường, được trình bày trong 05 chương; và 

phần thứ hai giới thiệu nội dung chính của một số đề tài, dự án quy hoạch môi 

trường điển hình. Từ đó, sinh viên biết cách phân tích đề xuất các giải pháp, kế 

hoạch, quy hoạch thích hợp để quản lí, bảo vệ môi trường trong tương lai. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

75  
Năng lượng 

tái tạo 

Học phần năng lượng tái tạo giới thiệu cho sinh viên các dạng năng lượng tái tạo 

mà có thể được sử dụng để chuyển đổi thành năng lượng điện. Các năng lượng 

tái tạo này có thể bao gồm:  năng lượng sinh khối, năng lượng thủy triều, năng 

lượng gió, năng lượng địa nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển, năng 

lượng Biomass. Kiến thức về cơ sở hình thành, khai thác và sử dụng hiệu quả các 

dạng năng lượng này sẽ được cung cấp cho sinh viên. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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76  

Công trình 

xử lý môi 

trường 

Công trình xử lý môi trường là học phần chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức tổng quan về các công trình xử lý các loại nước thải dựa trên 

các phương pháp xử lý nước thải: phương pháp cơ học, phương pháp hóa lí, 

phương pháp sinh học. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương pháp xử lí phù hợp với 

từng loại nước thải trong thực tế. Học phần được bố trí trong nội dung đào tạo 

năm thứ 3, trên nền tảng sinh viên đã có kiến thức cơ sở ngành. Học phần công 

trình xử lý môi trường là một trong những học phần chuyên ngành cốt lõi, có 

mối liên hệ với mốt số học phần khác như: công nghệ xử lý nước cấp, công nghệ 

sinh học môi trường, đồ án xử lý nước, công nghệ xử lý chất thải rắn (bùn thải), 

giúp sinh viên lựa chọn các công trình xử lý môi trường phù hợp với thực tế. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

77  

Quản lý sự 

cố và hiểm 

họa môi 

trường 

Học phần Quản lý sự cố và hiểm họa môi trường cung cấp các kiến thức về sự 

cố và hiểm họa môi trường như các khái niêm, phân loại các sự cố và hiểm họa 

môi trường, nguyên nhân sự cố và hiểm họa môi trường, các phương pháp để 

quản lý sự cố và hiểm họa môi trường, trình bày cách nhận định, đánh giá hiểm 

họa cũng như sự cố môi trường từ đó có biện pháp khắc phục sự cố, phòng tránh 

sự cố và hiểm họa, giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, bảo vệ môi trường sống, 

hạn chế các rủi ro có thể xảy ra và cũng là một công cụ khoa học được sử dụng 

để dự báo các mối nguy hại đến sức khoẻ con người và môi trường. Bên cạnh 

đó, học phần còn giúp các nhà ra quyết định cân bằng được giữa lợi ích kinh tế, 

xã hội và môi trường. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

78  
Chỉ thị môi 

trường 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sinh vật chỉ thị trong hệ sinh 

thái, trang bị cho sinh viên các khái niệm về chỉ thị sinh học, các chỉ số sinh học 

và các nhóm sinh vật có thể chỉ thị sinh học    từ đó có biện pháp quản lý môi 

trường lập kế hoạch sản xuất đạt năng suất cao và bền vững trong từng môi 

trường cụ thể. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

79  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

 
10   

80  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

 
4   
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81  

Viễn thám 

và GIS đại 

dương 

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về i) bản đồ với các phép chiếu, 

tọa độ, sử dụng bản đồ; ii) kiến thức về VT như: định nghĩa, cơ sở VT, xử lý ảnh 

vệ tinh, phân tích và ứng dụng ảnh…; iii) các kiến thức của GIS như khái niệm, 

các thành phần chính của GIS, cấu trúc và mô hình dữ liệu như Vector và Raster 

trong GIS; mối quan hệ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Các mô 

hình quản lý cơ sở dữ liệu GIS như mô hình thứ bậc, mô hình mạng lưới, mô 

hình quan hệ, chức năng của GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu như 

thu thập, xử lý, nhập dữ liệu, xuất dữ liệu ra các định dạng theo yêu cầu của 

người sử dụng, các phương pháp tích hợp giữa VT và GIS 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

82  
Quan trắc 

môi trường 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương pháp xây dựng chương trình 

quan trắc chất lượng môi trường môi trường nước, khí, đất và sinh học. Vận dụng 

kiến thức thiết kế các mạng lưới quan trắc môi trường. Sinh viên nắm được kiến 

thức về quan trắc và đối tượng quan trắc, thiết lập chương trình quan trắc, xác 

đinh đối tượng và nội dung quan trắc, xây dựng chương trình giám sát quan trắc 

ở các doanh nghiệp và môi trường 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

83  
Sản xuất 

sạch hơn 

Học phần Sản xuất sạch hơn dạy cho sinh viên năm thứ tư ngành Công nghệ kỹ 

thuật môi trường (môn chuyên đề) nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

khái quát về vấn đề phát triển kinh tế, kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, lịch sử 

quá trình kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, cung cấp cho sinh viên cách tiếp cận 

về sản xuất sạch hơn, bao gồm: khái niệm SXSH là gì, phân biệt các khái niệm 

về kiểm soát ô nhiễm, công nghệ sạch, công nghệ làm sạch, phương pháp luận 

của việc triển khai sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật sản xuất sạch hơn, phương 

pháp cân bằng vật chất và năng lượng, cung cấp cho sinh viên các phương pháp 

đanh giá vòng đời sản , các phương pháp đnahs giá việc thu lời từ dự án SXSH, 

sinh viên sẽ được tìm hiểu các mô hình SXSH đã được áp dụng trong thực tế, từ 

đó có thể tóm tắt mối quan hệ của sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững, cùng 

nhau đánh giá hiện trạng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 

84  

Giáo dục và 

truyền thông 

môi trường 

Mục đích môn học nhằm cung cấp cho sinh viên có kỹ năng tiếp cận, giao tiếp, 

truyền thông; kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia các hoạt động quản lý tài 

nguyên thiên nhiên; cung cấp cho một số kiến thức hỗ trợ góp phần nâng cao thái 

độ giáo dục môi trường. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

>=70% 
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85  

Luật và 

chính sách 

môi trường 

Học phần cung cấp cho sinh viên về: Tầm quan trọng của luật và chính sách môi 

trường trong công tác bảo vệ môi trường. Lịch sử hình thành và các quá trình 

phát triển của công tác luật và chính sách môi trường trên Thế giới.Vai trò của 

luật và chính sách môi trường trong công tác bảo vệ môi trường. Bản chất của 

luật và chính sách môi trường, phân loại các chính sách môi trường. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm 

thi cuối kì 

 

8. Khoa Y Dược 

8.1. Điều dưỡng 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

83.  Triết học 

Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức lý 

luận chính trị, mang tính bắt buộc. Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất 

về triết học, triết học Mác-Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống 

xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của 

chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp và dân 

tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

84.  Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến 

thức Lý luận chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học 

phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; 

những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, 

người học hiểu được cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng 

như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay.Góp phần xây dựng lập 

trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với người học. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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85.  Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin nhằm giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những 

vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

86.  Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của 

hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; từ đó góp phần èn luyện cho người học năng lực tư duy độc 

lập, phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn đời sống; Hình thành cho người học niềm tin vào mục 

tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh 

chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị 

của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

87.  Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về 

sự lãnh đạo của Đảng để xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trang bị phương pháp tư 

duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học 

và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan 

niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

88.  Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc và kỹ năng viết cho sinh viên năm thứ nhất 

không chuyên ngữ trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh 

viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, đồng thời phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh là kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng viết về những chủ 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, được sử dụng thường xuyên liên quan đến 

nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, 

hỏi đường, việc làm, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết 

yếu); từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kỹ năng 

viết tiếng Anh ở học phần Tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 

89.  Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát 

âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 2 giới 

thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có 

kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ 

năng tiếng ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

90.  Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường 

đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng 

tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen 

thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, 

trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa đựng thông tin rõ 

ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng tiếng 

Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu 

được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 3 còn 

giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

91.  Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng 

ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 

ngữ của trường đại học Tây Nguyên. Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát 

triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc 

thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả tranh 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa 

đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, học phần tiếng Anh 

4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.  

92.  Xác suất và 

thống kê 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm về 

lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác suất, 

các công thức tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối xác 

suất thông dụng. Phần hai trình bày lí thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các quy 

luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần chính sau đây: thu thập 

số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ước lượng các tham 

số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết thống kê, lí 

thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng trong 

các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y học, giáo dục… 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

93.  Tin học đại 

cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên 

năm thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần Tin học Đại cương 

hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy tính và quản lí thông 

tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết các yêu cầu 

công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử 

dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn thảo văn bản 

với Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, 

thiết kế và xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học 

phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào học tập 

và cuộc sống. 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

94.  Hóa học 

đại cương 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân 

tử giúp cho sinh viên hiểu rõ được các quá trình hóa học như: nhiệt động lực học 

ứng dụng trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung dịch 

và các đặc điểm của dung dịch; các vấn đề kiến thức cơ bản trong hóa hữu cơ (liên 

kết cộng hóa trị trong hợp chất hữu cơ, hiệu ứng chuyển dịch electron, cơ chế các 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 



861 

 

loại phản ứng trong hợp chất hữu cơ, tính chất và phương pháp điều chế các hợp 

chất hữu cơ. Các kiến thức đại cương này giúp sinh viên vận dụng để học tiếp các 

học phần chuyên ngành có liên quan đến hóa học. Hơn nữa học phần còn trang bị 

cho sinh viên không chuyên những kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc trong 

phòng thí nghiệm hoá học; cách tiến hành một bài thí nghiệm, trên cơ sở các bài 

thí nghiệm để hiểu sâu sắc thêm phần lí thuyết hoá học và tạo điều kiện để sinh 

viên có thể học tốt các môn học cơ sở và chuyên ngành. 

95.  Sinh học 

đại cương 

Sinh học đại cương là học phần bao gồm những kiến thức khái quát nhất về Sinh 

học; cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các đặc trưng của cơ thể 

sống; cấu trúc và chức năng của các mô, các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể 

sinh vật đa bào; cơ sở vật chất và cơ chế của di truyền, biến dị ở cấp độ phân tử 

và cấp độ tế bào; các qui luật di truyền qua nhân, qua tế bào chất và di truyền quần 

thể; các loại biến dị và vai trò của các biến dị đối với tiến hóa và chọn giống; các 

nhân tố sinh thái trong môi trường sống của sinh vật; các đặc trưng cơ bản của 

quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái và các loại diễn thế sinh thái. Rèn 

luyện cho người học các kỹ năng cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm. Các 

kiến thức của học phần có liên quan đến kiến thức của nhiều môn học khác, như: 

Tế bào học, Di truyền học, Di truyền y học, Di truyền người và quần thể, Sinh học 

thực vật, Thực vật học, Hình thái – Giải phẫu thực vật, Phân loại học thực vật, 

Sinh lý học thực vật, Giải phẫu – Sinh lý người và động vật, Tiến hóa và đa dạng 

sinh học, Khoa học môi trường, Sinh học phát triển, Hóa sinh, Vi sinh, Lý 

sinh…Vì thế các kiến thức của học phần là cơ sở để giải thích một số hiện tượng 

Sinh học trong tự nhiên và đời sống, làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức của các 

học phần có liên quan trong chương trình đào tạo của các ngành: Y học, Sư phạm 

Sinh học, Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm Sinh, Khoa học cây trồng, Bảo vệ 

thực vật, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Thú y, Chăn nuôi - Thú y… 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

96.  Di truyền 

đại cươg 

Học phần Di truyền đại cương được thiết kế cho sinh viên ngành Điều dưỡng 

nhằm mục đích cung cấp kiến thức về: Các quy luật di truyền người; di truyền 

trong y học; và di truyền học lâm sàng. 

Với nội dung trên, học phần Di truyền đại cương cung cấp kiến thức nền tảng cho 

người học để có thể nhận diện một số bệnh di truyền, cách phòng tránh các bệnh 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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di truyền. Trên cơ sở đó, người học có thể: (1) chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là 

các bệnh nhân mắc bệnh di truyền tốt hơn, (2) tham gia vào một số công đoạn 

trong công tác tư vấn di truyền, (3) tiếp tục học tập và nghiên cứu sâu hơn về các 

lĩnh vực liên quan. 

97.  Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong 

chương trình đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần trang 

bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

98.  Cờ vua 1 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

99.  Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, 

tập luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về bóng chuyền. Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được 

tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó 

sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

100.  Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện bơi lội một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác. 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động 

tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch.Thực hiện cơ bản đúng kĩ 

thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập luyện, phát triển 

thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra Học 

phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao 

khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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101.  Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích 

và tập luyện. Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận 

động trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển 

tương ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… 

Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự phát triển các tố chất 

vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, 

khả năng phối hợp vận động. Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ 

năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục 

tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong 

nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, tập 

luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu 

cầu lông còn có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế 

giới. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

102.  Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế hoạch 

đào tạo của nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản 

đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên. Học phần trang bị 

cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. Nắm 

vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ 

thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

103.  Cờ vua 2 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

104.  Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng như 

việc sử dụng 7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện 

không sai xót nhóm động tác có độ khó. Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ cao và phức tạp kết hợp với âm 

nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của Học phần khiêu vũ 

cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe.Thể dục 

Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng người 

dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một Học phần thể thao mang tính thi đấu 

cao hàng đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, 

sự phối hợp vận động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dưới 2 phút. 

105.  Taekwondo 

cơ bản 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu 

đối kháng cá nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và 

cường độ cao luôn biến động trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, 

phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

106.  Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập 

luyện bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một 

sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết thực 

cả về thể chất lẫn tinh thần. Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một số 

động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm 

đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, mang lại hiệu 

quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, 

ý chí, tác phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần 

thể thao khác để nâng cao thể chất cho sinh viên. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

107.  Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập 

luyện, vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức 

khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người 

tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện tốt các công việc được 

tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên nó sẽ 

giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

108.  Cờ vua 3 Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày 

nay, Cờ vua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu 

người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học 

tập, chơi Cờ vua được coi là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
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tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề để học tập các Học 

phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa 

109.  Đường lối 

quốc phòng 

an ninh của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, bao gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về chiến 

tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động 

viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội. Học phần này là những kiến thức cơ bản tiền đề làm cơ sở để vận dụng 

học những học phần khác. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

110.  Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh 

của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số 

vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của 

người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền 

thống ở Việt Nam 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

111.  Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm trang 

bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 

trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại 

trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công 

hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự 

phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

112.  Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật  

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương 

trình môn học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một 

số loại lựu đạn thường dùng; từng người trong chiến đấu tiến công, từng người 

trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

113.  Giải phẫu Học phần Giải phẫu trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về: 

- Giải phẫu học là môn học nghiên cứu các hình thể và cấu trúc của cơ thể. Mối 

liên quan giữa các bộ phận trong cơ thể và tương quan của toàn bộ cơ thể với môi 

trường. Đây là môn học cơ sở rất cần thiết cho các môn học khác cũng như các 

môn y học lâm sàng. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên khối lượng kiến 

thức cấu tạo giải phẫu theo hệ thông các hệ cơ quan: hệ xương, hệ cơ, hệ thần kinh 

– giác quan, hệ nội tiết, hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ sinh dục. 

Đồng thời học phần cũng cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức sâu liên 

quan đến các môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu 

hiện tổn thương, bệnh lý các vùng chi, đầu mặt, thần kinh để hình thành thái độ 

của sinh viên trong quá trình học kiến thức các môn chuyên ngành. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

<=10%, điểm thi 

cuối kì >=90% 

114.  Mô phôi Học phần này gồm các bài học giúp trang bị cho sinh viên kiến thức có thể mô tả 

và nhận biệt được cấu trúc trúc vi thể của các mô trong cơ thể bình thường và cấu 

trúc vi thể của các cơ quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể người. Nhận ra những 

thay đổi bệnh học trong các mô và các cơ quan.  . 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

115.  Sinh lý Môn Sinh lý học là môn học nghiên cứu chức năng của từng tế bào, từng cơ quan và hệ 

thống cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường, 

nghiên cứu vai trò điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Sinh lý học là môn 

học cơ sở rất quan trọng của y học. Những kiến thức về sinh lý học trực tiếp phục vụ cho 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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các môn bệnh học và là cơ sở để giải thích và phát hiện các rối loạn chức năng trong tình 

trạng bệnh lý. Sinh lý học là một ngành khoa học chức năng vì vậy nó liên quan chặt chẽ 

với các ngành khoa học hình thái như giải phẫu học, mô học, và ngành khoa học tự nhiên 

như: sinh học và lý sinh học...Cấu trúc và chức năng có mối liên hệ chặt chẽ, trong đó 

chức năng quyết định cấu trúc, vì vậy để học tốt môn sinh lý học trước hết cần phải có 

kiến thức về giải phẫu và mô học, cần có sự so sánh liên hệ về chức  năng giữa các cơ 

quan và hệ thống cơ quan, phải đặt chúng trong mối liên quan với nhau và mối quan hệ 

giữa cơ thể với môi trường và phải biết áp dụng các kiến thức sinh lý học để giải thích 

các hiện tượng, các triệu chứng trong trường hợp bệnh lý. 

116.  Hóa sinh Hoá sinh là môn học mô tả cấu tạo và chuyển hoá các chất trong cơ thể, như glucid, 

lipid, protid, vai trò và cấu trúc, phân loại, cơ chế hoạt động của các chất xúc tác 

sinh học (enzym), các cơ chế để tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động. Học phần 

này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sự chuyển hóa các chất 

glucid, lipid, protid, hệ thống thận và nước tiểu. Qua đó, sinh viên hiểu được mối 

liên quan giữa các quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể và mối liên quan 

giữa quá trình chuyển hóa các chất với các bệnh lý cụ thể. Trong quá trình chuyển 

hóa sẽ gây ra một số rối loạn chuyển hóa từ đó gây ra các bệnh cảnh trên lâm sàng. 

Từ đó sinh viên có thể lý giải nguyên nhân, cơ chế và cách phòng ngừa các bệnh 

này. Phần thực hành sẽ giúp sinh viên thực hiện, giải thích được cơ chế phản ứng 

của các thí nghiệm trong thực hành từ đó giúp sinh 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

117.  Vi sinh vật  Vi sinh là một trong những học phần cơ sở, nghiên cứu về vi khuẩn, vi rút những 

lợi hại do chúng mang đến cho tự nhiên và sức khỏe con người và cách để kiểm 

soát chúng. Và  với tình trạng các vi sinh vật đang ngày càng đề kháng lại các 

phương pháp điều trị như hiện nay thì việc nắm được cơ chế đề kháng cũng như 

mức độ đề kháng của vi sinh vật sẽ giúp cho việc điều trị và dự phòng hiệu quả 

hơn 

Học phần Vi sinh cung cấp cho sinh viên cử nhân điều dưỡng năm thứ 2 những 

kiến thức, thông tin cơ bản về lĩnh vực vi sinh y học: hình thể, cấu tạo của vi 

khuẩn, vi rút, tính chất cụ thể của 1 số vi khuẩn và vi rút gây bệnh, phương pháp 

định danh và kháng sinh đồ. Học phần này có liên quan đến những học phần chẩn 

đoán và điều trị khác như: nội, ngoại, sản nhi, truyền nhiễm… 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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118.  Ký sinh 

trùng 

Phần lý thuyết (7,5 tiết): Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về ký sinh 

trùng Y học, những đặc điểm cơ bản về hình thể, sinh lý, sinh thái của một số bệnh 

ký sinh trùng phổ biến ở Việt nam và Tây Nguyên. Sinh viên sẽ phân tích được 

tác hại của các loại ký sinh trùng, đưa ra biện pháp phòng chống. Phần thực tập 

(15 tiết):  Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nhận biết hình thể một 

số đơn bào, giun truyền qua đất, sán dây, sán lá thường gặp ở Việt nam và Tây 

Nguyên. Hướng dẫn cách lấy bệnh phẩm phân và lấy máu và xử lý mẫu bệnh 

phẩm. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

119.  Sinh lý 

bệnh – 

Miễn dịch 

Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu về những quy luật hoạt động của cơ thể bị 

bệnh trong những trường hợp bệnh lý cụ thể, từ đó nắm được những rối laonj chức 

năng của từng cơ quan, bộ máy của cơ thể bị bệnh, nhằm mục đích tìm hiểu nguyên 

nhân của bệnh , cơ chế bệnh sinh của những triệu chứng, hội chứng và biến chứng, 

để giúp cho công tác phòng bệnh và điều trị có kết quả. 

Từ việc nghiên cứu qui luật hoạt động của từng bệnh, từng cơ quan bộ máy bị 

bệnh, đén việc nghiên cứu quy luật hoạt động của cơ thể nói chung trong những 

trường hợp bệnh lý cụ thể, môn Sinh lý bệnh học khái quát hoá các quá trình bệnh 

lý, rút ra những đặc điểm chủ yếu, những điểm chung nhất của bệnh để tìm hiểu 

các nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, giúp cho việc phòng bệnh và điều 

trị ngày càng tốt hơn 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

120.  Dược lý 

học 

Dược lý học là một học phần cơ sở rất quan trọng trong chương trình đào tạo cử 

nhân điều dưỡng bởi vì đây là môn học góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sinh 

viên trước khi bước vào các môn chuyên ngành đặc biệt là phần chăm sóc bệnh 

nhân. Học phần Dược lý trang bị cho sinh viên cử nhân điều dưỡng những kiến 

thức cơ bản về thuốc bao gồm: dược động học, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống 

chỉ định, tác dụng phụ, tương tác thuốc và liều dùng với mục tiêu sử dụng thuốc 

một cách an toàn, hiệu quả và hợp lý cho bệnh nhân. Học phần này có liên quan 

chặt chẽ với một số học phần khác như: lý sinh, giải phẫu, giải phẫu bệnh, hóa 

sinh, sinh lý, sinh lý bệnh – miễn dịch, vi sinh, kí sinh trùng… 

4 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

121.  Dịch tễ học 

và các bệnh 

Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu về tình trạng sức khỏe quần thể và các yếu tố 

liên quan ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe đó. Xác định mối quan hệ giữa tình 

trạng sức khỏe và yếu tố liên quan từ đó xây dựng giải pháp (như phòng ngừa và 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 



869 

 

truyền 

nhiễm 

kiểm soát bệnh tật) để can thiệp nhằm nâng cao tình trạng sức khỏe. Dịch tễ học 

giúp nhân viên y tế xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh, phát triển và tối ưu hóa 

phương thức điều trị của y học lâm sàng. 

 Trong khuôn khổ của chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng, không thể 

đề cập hết những lĩnh vực nghiên cứu dịch tễ học. Ở học phần này học viên được 

trang bị các khái niệm và nguyên lý dịch tễ học để dự phòng và chăm sóc sức 

khỏe. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học để xác định các yếu tố 

nguy cơ liên quan đến các vấn đề sức khỏe và bệnh tật. Hiểu và giải thích được 

các chỉ số sức khỏe cho bệnh nhân, người nhà, đồng nghiệp và cộng đồng 

122.  Dinh 

dưỡng và 

vệ sinh an 

toàn thực 

phẩm 

Dinh dưỡng học và vệ sinh an toàn thực phẩm đã là lĩnh vực có ứng dụng rộng rãi 

trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Về lĩnh vực dinh dưỡng cơ sở, học 

phần dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về mối liên quan giữa dinh dưỡng với sức khỏe - bệnh tật; vai trò, nhu 

cầu, nguồn gốc của các chất dinh dưỡng cơ bản như: Protein, glucid, lipid, vitamin 

và khoáng chất. Hướng dẫn cho sinh viên tính toán được nhu cầu năng lượng và 

nhu cầu các chất dinh dưỡng phù hợp cho từng đối tượng khác nhau về giới, tuổi, 

nghề nghiệp và nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho một số bệnh mãn tính.  

Học phần này cũng sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Thành phần, giá trị 

dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm; các bệnh có thể gặp khi 

ăn các loại thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh; một số ngộ độc thức ăn theo 

nguyên nhân và cách phòng tránh. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

123.  Sức khỏe 

môi trường 

Học phần sức khỏe môi trường  phân tích mối quan hệ mật thiết giữa môi trường 

sống của con người nói riêng và sinh vật trên trái đất nói chung, để tìm ra các hiểu 

biết cần thiết và các biện pháp hữu hiệu nhất bảo vệ sức khỏe con người và sinh 

vật trên trái đất. 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức, kĩ 

năng, thái độ cơ bản về tác động của ô nhiễm môi trường sống, môi trường lao 

động đến sức khỏe con người và sinh vật trên trái đấ. Từ đó sinh viên có thể đưa 

ra những giải pháp phù hợp cải thiện môi trường để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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124.  Dân số học Dân số học luôn là vấn đề không chỉ có các nhà khoa học, các chuyên gia mà ngay 

cả các chính phủ, các tổ chức xã hội đều rất quan tâm. Quy mô, cơ cấu, chất lượng 

và tốc độ tăng dân số có ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề xã hội như y tế, giáo 

dục …và quá trình phát triển kinh tế. Ngược lại, phát triển kinh tế xã hội có tác 

động trực tiếp đến mức sinh, mức chết, phân bố dân số và chất lượng dân cư của 

một vùng, một quốc gia cụ thể. 

Môn học gồm 2 nội dung chính về kiến thức là dân số học cơ bản và mối quan hệ 

giữa dân số với các vấn đề của phát triển. Qua đó, Chính phủ của các nước có các 

chính sách phù hợp trong việc thay đổi xu hướng dân số hiện hành vì sự tồn tại và 

phồn vinh ở mỗi quốc gia. 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

125.  Giáo dục 

sức khỏe 

và kỹ năng 

giao tiếp 

Giáo dục sức khỏe và kỹ năng giao tiếp là một học phần rất quan trọng trong 

chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng. Bởi vì, hiện nay Giáo dục sức khỏe 

đang là một chức năng, nhiệm vụ bắt buộc của tất cả các cán bộ y tế và các cơ sở 

y tế. Giáo dục sức khỏe và kỹ năng giao tiếp là một môn học nằm trong chương 

trình chính khoá được giảng dạy cho sinh viên ngành học Cử nhân Điều dưỡng 

trong tất cả các trường Đại học Y trên toàn quốc nói chung và trường Đại học Tây 

Nguyên nói riêng. 

Nội dung học phần cung cấp, trang bị cho sinh viên Điều dưỡng một số thông tin 

quan trọng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi 

tiết trong các phần sau), bao gồm: Kiến thức tổng quát về giáo dục sức khỏe và kỹ 

năng giao tiếp, các yếu tố tác động đến hành vi sức khỏe, các bước thay đổi hành 

vi; lựa chọn được các phương pháp, phương tiện truyền thông, giao tiếp phù hợp 

với nội dung giáo dục sức khỏe; lập được một kế hoạch truyền thông giáo dục sức 

khỏe tại cộng đồng. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

126.  Tổ chức y 

tế 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân 

ngày càng cao. Đòi hỏi những người hoạt động trong lĩnh vực y tế không chỉ phải 

phát triển năng lực về chuyên môn khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, các nhà quản 

lý y tế cần phải chú trọng để cải thiện toàn diện chất lượng dịch vụ từ kiến thức 

đến kỹ năng quản lý tổ chức, giao tiếp truyền thông giáo dục sức khoẻ. Học phần 

Tổ chức y tế gồm các kiến thức cơ bản về tổ chức hệ thống y tế, quản lý bệnh viện 

và chính sách y tế. trên cơ sở đó sẽ giúp các bạn sinh viên là những nhân viên y tế 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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trong tương lai có thể hiểu biết sâu về các vấn đề chính trị, xã hội, quản lý, từ đó 

giúp họ có thể tổ chức thực hiện các hoạt động, dịch vụ y tế có hiệu quả ngày càng 

cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. 

127.  Tâm lý Y 

học – Y 

đức 

Học phần trình bày các khái niệm cơ bản về tâm lý y học,  tâm lý lứa tuổi và tâm 

lý của bệnh nhân, các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, mối quan hệ của thầy thuốc 

với bệnh nhân, gia đình, cộng đồng và đồng nghiệp. Các khái niệm đạo đức chung 

và đạo đức nghề y, nguyên lý cơ bản của đạo đức y học và khía cạnh đạo đức 

trong nghiên cứu. Đề cập đến tâm lý của người khoẻ mạnh, tâm lý của người mắc 

bệnh và cách giao tiếp với các đối tượng bệnh nhân. Phần này cũng đề cập đến 

cách phòng chống tâm chấn, liệu pháp tâm lý để phục hồi sức khoẻ cho các đối 

tượng bệnh nhân. Những nguyên lý cơ bản của đạo đức và đạo đức của người cán 

bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

128.  Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

của tất cả các ngành, có vị trí quan trọng trong việc hình thành cho sinh viên những 

kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. Học 

phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác lập 

mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức 

công việc và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ 

hình thành và vận dụng được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào 

trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở nên năng động hơn. Với 

những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn 

có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong 

chuyên ngành. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

129.  Tiếng anh 

Điều 

dưỡng 

Học phần Tiếng Anh Điều Dưỡng là một trong những học phần thuộc về nhóm 

kiến thức ngoại ngữ. Tiếng Anh điều dưỡng gồm các bài hội thoại tại bệnh viện, 

phòng khám, các bài đọc, bài nghe, nhằm cung cấp cho người học những kiến 

thức về từ vựng Tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành điều dưỡng, phát triển kỹ 

năng nghe, nói, đọc, và viết liên quan đến chuyên ngành điều dưỡng. Ngoài ra học 

phần Tiếng Anh điều dưỡng còn giúp người học có vốn từ ngữ, thuật ngữ Tiếng 

Anh liên quan đến chuyên ngành điều dưỡng phục vụ cho việc đọc và nghiên cứu 

tài liệu chuyên sâu bằng Tiếng Anh. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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130.  Điều 

dưỡng cơ 

bản 1 

Học phần này thuộc nhóm học phần kiến thức cơ sở ngành. Học phần nhằm tập 

trung chính vào vai trò của người điều dưỡng trong việc cung cấp các thực hành 

chăm sóc cơ bản cho người bệnh. Sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ những kiến 

thức về lý luận cơ bản của điều dưỡng: lịch sử ngành điều dưỡng, mục đích, 

nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng, đạo đức, định hướng phát triển, 

các học thuyết về điều dưỡng. Kiến thức, kỹ năng cần thiết về lập quy trình chăm 

sóc người bệnh, tiếp nhận người bệnh vào viện, quy trình chuyển viện, xuấy viện. 

Ghi chép hồ sơ chăm sóc theo quy định. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị kiến 

thức để hỗ trợ người bệnh và người nhà người bệnh về mặt tinh thần. Thực hành 

các kỹ năng chăm sóc đáp ứng nhu cầu cơ bản: vệ sinh da, tóc, móng, thiết lập 

môi trường chăm sóc ăn toàn và tạo sự thoải mái cho người bệnh. Kỹ năng nhận 

định, giải quyết vấn đề được phát triển của học phần này sẽ là nền tảng cho việc 

chăm sóc dựa vào chứng cứ và thể hiện tính chuyên nghiệp trong thực hành điều 

dưỡng. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

131.  Điều 

dưỡng cơ 

bản 2 LT 

Học phần này nhằm tập trung chính vào vai trò của người điều dưỡng trong việc 

cung cấp các thực hành chăm sóc. Sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về các quy trình kỹ thuật điều dưỡng, thực hành các kỹ thuật cơ 

bản trong chăm sóc người bệnh. Qua học phần này sinh viên được hoàn thiện các 

kỹ năng làm việc nhóm, ra quyết định, giải quyết vấn đề.   

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

132.  Điều 

dưỡng cơ 

bản 2TH 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng theo quy trình kỹ thuật (có bảng kiểm) như hút đờm dãi, thở oxy, rửa dạ 

dày, cho ăn qua thông, tiêm thuốc, truyền dịch ... Các kỹ thuật chăm sóc - cấp cứu 

cho bệnh nhân như thay băng vết thương, cắt chỉ vết khâu....Các bước tiến hành 

trong thực hiện kỹ thuật có sử dụng máy chuyên dụng như: bơm tiêm điện, máy 

truyền dịch.... 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

133.  Thực hành 

bệnh viện 

điều dưỡng 

cơ bản 

Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về mục đích, nguyên tắc, và các quy 

trình kỹ thuật điều dưỡng, thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người 

bệnh.  Sinh viên thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nhận biết, 

xử trí các tai biến của các kỹ thuật. Qua học phần này sinh viên sẽ được hoàn thiện 

các kỹ năng làm việc nhóm, ra quyết định giải quyết vấn đề. Trang bị cho sinh 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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viên những năng lực cần thiết, làm nền tảng cho sự phát triển tư duy, tạo nên nền 

tảng để cung cấp chứng cứ cơ bản cho việc chăm sóc điều dưỡng. 

134.  Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

trong thực 

hành điều 

dưỡng 

Học phần này gồm những bài học, giúp trang bị, bổ sung và cập nhật kiến thức, 

kỹ năng, thái độ cho sinh viên về công tác kiểm soát nhiễn khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh về Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần đảm bảo 

an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Học phần giúp sinh viên có 

kiến thức nền tảng trong chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và cộng đồng an toàn 

và hiệu quả. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

135.  Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

súc khỏe 

Nghiên cứu khoa học sức khỏe dùng để chỉ những nghiên cứu được thực hiện để 

tìm hiểu về sức khỏe con người. Nghiên cứu sức khỏe cũng nhằm mục đích tìm ra 

những cách tốt hơn để ngăn ngừa và điều trị bệnh. Nghiên cứu sức khỏe là một 

cách quan trọng để giúp cải thiện sự chăm sóc và điều trị của mọi người trên toàn 

thế giới. 

Có nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để có được kiến thức mới: nghiên 

cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính ... 

Trong chương trình trình đào tạo ngành cử nhân điều dưỡng, học phần này chỉ đề 

cập đến phương pháp nghiên cứu ứng dụng và định lượng với các bươc chính: thu 

thập số liệu trên thực địa (hoặc bệnh viện), phân tích số liệu để có thông tin (trình 

bày trong phần kết quả) và lý giải các thông tin (trong phần bàn luận và kiến nghị) 

đó để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu hay đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

136.  Điều 

dưỡng nội 

1LT 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh mắc bệnh nội khoa và đưa ra các quyết định về 

thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh mắc bệnh nội 

khoa và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho sinh 

viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề sức 

khỏe của người bệnh mắc bệnh nội khoa; nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, 

phòng và điều trị và chăm sóc bệnh nội khoa thường gặp. Tư vấn được cho bệnh 

nhân hiểu về nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh 

thường gặp ở người bệnh mắc bệnh nội khoa. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh mắc bệnh nội khoa tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi 

thực hiện chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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137.  Điều 

dưỡng nội 

1TH 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh mắc bệnh nội khoa và đưa ra các quyết định về 

thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh mắc bệnh nội 

khoa và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho sinh 

viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề sức 

khỏe của người bệnh mắc bệnh nội khoa; nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, 

phòng và điều trị và chăm sóc bệnh nội khoa thường gặp. Tư vấn được cho bệnh 

nhân hiểu về nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh 

thường gặp ở người bệnh mắc bệnh nội khoa. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh mắc bệnh nội khoa tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi 

thực hiện chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

138.  Điều 

dưỡng nội 

2LT 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề 

sức khỏe liên quan đến người bệnh mắc bệnh nội khoa và đưa ra các quyết định 

về thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh mắc bệnh 

nội khoa và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho 

sinh viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề 

sức khỏe của người bệnh mắc bệnh nội khoa; nguyên nhân, triệu chứng, biến 

chứng, phòng và điều trị và chăm sóc bệnh nội khoa thường gặp. Tư vấn được 

cho bệnh nhân hiểu về nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng 

bệnh thường gặp ở người bệnh mắc bệnh nội khoa. Lập và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc người bệnh mắc bệnh nội khoa tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần 

thiết khi thực hiện chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

139.  Điều 

dưỡng cơ 

bản 2TH 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh mắc bệnh nội khoa và đưa ra các quyết định về thực 

hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh mắc bệnh nội khoa 

và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho sinh viên 

có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề sức khỏe 

của người bệnh mắc bệnh nội khoa; nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, phòng 

và điều trị và chăm sóc bệnh nội khoa thường gặp. Tư vấn được cho bệnh nhân 

hiểu về nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh thường gặp 

ở người bệnh mắc bệnh nội khoa. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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mắc bệnh nội khoa tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi thực hiện chăm 

sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

140.  Điều 

dưỡng 

ngoại 1LT 

Học phần Điều dưỡng Ngoại 1 LT là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Điều dưỡng. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức 

liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của điều dưỡng Ngoại khoa, hiểu 

được các khái niệm và lý thuyết về vấn đề sức khỏe Ngoại khoa, những kiến thức 

cơ bản về các bệnh lý Ngoại khoa thường gặp, ở các hệ cơ quan trên cơ thể bao 

gồm hệ tiêu hóa, hệ da, nội tiết. Từ đó giúp sinh viên có kiến thức nền tảng trong 

việc nhận định được tình trạng bệnh nhân mắc một số bệnh lý Ngoại khoa (hệ 

tiêu hóa, hệ da, nội tiết). Xác định được các vấn đề sức khỏe, nhu cầu chăm sóc 

của bệnh nhân để hình thành chẩn đoán điều dưỡng và can thiệp điều dưỡng. Hiếu 

được cách áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong việc chăm sóc, điều trị và phục 

hồi sức khỏe cho bệnh nhân trên lâm sàng 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

141.  Điều 

dưỡng 

ngoại 1TH 

Học phần Điều dưỡng Ngoại 1 TH là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Điều dưỡng. Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những 

kiến thức lý thuyết cơ bản của điều dưỡng ngoại khoa, về đặc điểm các bệnh lý 

ngoại khoa thường gặp trong thực hành chăm sóc bệnh nhân Ngoại khoa- bao 

gồm hệ tiêu hóa, hệ da, và nội tiết. Đồng thời, cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

trong thực hành chăm sóc cơ bản và nâng cao với các kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

biệt của Ngoại khoa trong việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh 

nhân trên lâm sàng.  Áp dụng được các kiến thức y khoa cơ sở và chuyên ngành 

liên quan, chuyên ngành Ngoại khoa để chăm sóc và tư vấn giáo dục sức khỏe 

cho bệnh nhân mắc bệnh Ngoại khoa thường gặp ở hệ tiêu hóa, hệ da, và nội tiết. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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142.  Điều 

dưỡng 

ngoại 2LT 

Học phần Điều dưỡng Ngoại 2 LT là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Điều dưỡng. Học phần cung cấp và trang bị cho sinh viên các 

kiến thức về các bệnh lý Ngoại khoa thường gặp, ở các hệ cơ quan trên cơ thể bao 

gồm hệ tiết niệu, hô hấp, cơ xương khớp. Từ đó giúp sinh viên có kiến thức nền 

tảng trong việc nhận định được tình trạng bệnh nhân mắc một số bệnh lý Ngoại 

khoa (tiết niệu, lồng ngực, chấn thương chỉnh hình…). Xác định được các vấn đề 

sức khỏe, nhu cầu chăm sóc của bệnh nhân để hình thành chẩn đoán điều dưỡng 

và can thiệp điều dưỡng. Hiếu được cách áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong 

việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân trên lâm sàng. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

143.   Điều 

dưỡng 

ngoại 2TH 

Đây là một học phần quan trọng không thể thiếu được trong chương trình đào tạo 

Cử nhân Điều dưỡng. Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức 

về lý thuyết của học phần Điều dưỡng Ngoại 2 LT về các bệnh cấp tính, mạn tính 

thường gặp ở Ngoại khoa Hệ lồng ngực, Hệ tiết niệu và chấn thương chỉnh hình 

trong thực hành chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Ngoại khoa trên lâm sàng tại  bệnh 

viện. Giúp sinh viên hệ thống lại và áp dụng được các kiến thức y khoa cơ sở và 

chuyên ngành liên quan, chuyên ngành Ngoại vào thực tiễn để chăm sóc bệnh 

nhân mắc bệnh Ngoại khoa tại bệnh viện. Đồng thời, có thể trang bị đầy đủ kỹ 

năng thực hành về lĩnh vực này để sinh viên có thể hành nghề sau khi ra Trường. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

144.  Điều 

dưỡng nhi 

LT 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về những đặc điểm giải phẫu sinh lý, chức 

năng và sự phát triển thể chất, vận động, tinh thần bình thường của trẻ theo các 

lứa tuổi, nuôi dưỡng trẻ em, các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ em 

qua các thời kỳ các biện pháp phòng ngừa tai nạn rủi ro, một số rối loạn về thể 

chất tâm lý, lịch tiêm chủng,... Bên cạnh đó, trang bị cho sinh viên những năng 

lực điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc 

trẻ sơ sinh, trẻ bệnh và dị tật bẩm sinh, tư vấn cho người chăm sóc trẻ và cộng 

đồng để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe trong lĩnh vực nhi khoa 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

145.  Điều 

dưỡng nhi 

TH 

Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức về lý thuyết sự phát 

triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ qua các giai đoạn phát triển, cũng như các 

bệnh cấp tính, mạn tính thường gặp ở Nhi khoa trong thực hành chăm sóc trẻ mắc 

bệnh Nhi khoa. Áp dụng được các kiến thức y khoa cơ sở và chuyên ngành liên 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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quan, chuyên ngành Nhi để chăm sóc trẻ mắc bệnh Nhi khoa, đồng thời thúc đẩy 

vai trò chăm sóc trẻ của bố mẹ và người thân. 

146.  Điều 

dưỡng phụ 

sản LT 

Học phần Điều dưỡng Phụ Sản lý thuyết là một học phần bắt buộc, giúp sinh viên 

hoàn thiện hệ thống kiến thức nền tảng trước quá trình thực hành trong chăm sóc 

sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ sơ sinh toàn diện. Cung cấp những kiến thức cơ bản 

về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ, và 

thời kỳ mãn kinh và các biến chứng, các bệnh lý sản khoa thường gặp. Thực hiện 

các kỹ thuật và quy trình chăm sóc cơ bản, nâng cao và toàn diện về Sản – phụ 

khoa và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). Học phần này giúp cho sinh viên biết 

cách chăm sóc người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp tính và mạn tính. Áp dụng các 

kiến thức điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan để chăm sóc người phụ nữ 

trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa, đồng thời thúc đẩy 

vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh. 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

147.  Điều 

dưỡng phụ 

sản TH 

Học phần Điều dưỡng phụ sản thực hành là một học phần bắt buộc, giúp sinh viên 

hoàn thiện hệ thống kiến thức nền tảng và nâng cao sau quá trình học lý thuyết 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ sơ sinh toàn diện. Nội dung học phần giúp 

cho sinh viên kiến thức thực tế lâm sàng về sinh lý sinh sản, kiến thức chăm sóc 

sức khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ, các biến 

chứng sản khoa thường gặp và KHHGĐ. Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản, và 

nâng cao thực tế lâm sàng trong công tác chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa, 

các sản phụ sinh thường, sinh mổ, các sản phụ mắc các bệnh lý đi kèm trước, trong 

và sau khi mang thai. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

148.  Điều 

dưỡng 

truyền 

nhiễm LT 

Điều dưỡng truyền nhiễm là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo cử 

nhân Điều dưỡng. Học phần này trang bị cho sinh viên các vấn đề về bệnh học và 

chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm cũng như phòng lây nhiễm một 

số bệnh truyền nhiễm thường gặp. Từ đó, sinh viên có những năng lực điều dưỡng 

để nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, tư vấn cho 

người bệnh và cộng đồng để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

149.  Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng truyền nhiễm là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo cử 

nhân Điều dưỡng. Học phần này trang bị cho sinh viên các vấn đề về bệnh học và 

chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm cũng như phòng lây nhiễm một 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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truyền 

nhiễm TH 

số bệnh truyền nhiễm thường gặp. Từ đó, sinh viên có những năng lực điều dưỡng 

để nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, tư vấn cho 

người bệnh và cộng đồng để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Sinh viên được 

học học thực hành tại bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (hình thức học: giao 

ban, giảng bài trên giường bệnh, bình kế hoạch chăm sóc, thảo luận ca bệnh…) 

150.  Chăm sóc 

sức khỏe 

người cao 

tuổi LT 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề 

sức khỏe liên quan đến người cao tuổi và đưa ra các quyết định về thực hành và 

mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò của người 

điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản 

về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi; 

nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, phòng và điều trị và chăm sóc bệnh nội 

khoa thường gặp ở người cao tuổi. Tư vấn được cho bệnh nhân hiểu về nguyên 

nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh thường gặp ở người cao 

tuổi. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh cao tuổi tại bệnh viện và 

các vấn đề xã hội cần thiết khi thực hiện chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

151.  Chăm sóc 

sức khỏe 

người cao 

tuổi TH 

Học phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là môn học cung cấp kiến thức, kỹ 

năng, thực hành trong chăm sóc, xử trí người bệnh cao tuổi mắc các bệnh mạn 

tính.  

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về những thay đổi tâm lý, 

sinh lý của người cao tuổi, thực hiện các kỹ năng chăm sóc các bệnh thường gặp 

ở người cao tuổi; thực hiện thành thạo các kỹ thuật và quy trình chăm sóc người 

bệnh cao tuổi tại bệnh viện và cộng đồng. 

1 HK7 
Điểm thi cuối kì 

100% 

152.  Phục hồi 

chức năng 

LT 

Phục hồi chức năng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử 

nhân điều dưỡng bởi vì nó là chuyên ngành gắn liền với sự chăm sóc bệnh nhân 

một cách toàn diện nhất. 

Sau khi học xong học phần này giúp sinh viên cử nhân điều dưỡng nắm được các 

khái niệm cơ bản về Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng; Phân tích được quá trình 

tàn tật và các biện pháp phòng ngừa tàn tật; Các thương tật thứ cấp; Các kỹ thuật 

thăm khám để phát hiện các thương tật thứ cấp; Quá trình bệnh lý và phục hồi 

chức năng một số bệnh thường gặp như Tai biến mạch máu não, Tổn thương tủy 

sống…Biết cách kết hợp các kỹ thuật chăm sóc nội, ngoại khoa cùng với Vật lý 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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trị liệu và Phục hồi chức năng nhằm đem lại hiệu quả chăm sóc tối ưu nhất. Để 

hoàn thành được học phần này sinh viên cần nắm vững các học phần: Nội khoa 

cơ sở, Ngoại khoa cơ sở. 

153.  Phục hồi 

chức năng 

TH 

Phục hồi chức năng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử 

nhân điều dưỡng bởi vì nó là chuyên ngành gắn liền với sự chăm sóc bệnh nhân 

một cách toàn diện nhất. 

Học phần Phục hồi chức năng thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện 

cho sinh viên điều dưỡng một số kiến thức, kỹ năng thăm khám lượng giá điều 

dưỡng trong thực hành lâm sàng về các thương tật thứ cấp thường gặp cũng như 

một số bệnh lý chuyên khoa. Giúp cho sinh viên điều dưỡng có kỹ năng áp dụng 

đúng các phương thức Vật lý tri liệu trong quá trình chăm sóc Phục hồi chức năng 

cho bệnh nhân mắc các bệnh lý chuyên khoa như Nội khoa, Ngoại khoa, Thần 

kinh… Học phần này có liên quan mật thiết với các học phần Nội khoa cơ sở TH, 

Ngoại khoa cơ sở TH. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

154.  Y học cổ 

truyền LT 

Phục hồi chức năng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử 

nhân điều dưỡng bởi vì nó là chuyên ngành gắn liền với sự chăm sóc bệnh nhân 

một cách toàn diện nhất. 

Học phần Phục hồi chức năng thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện 

cho sinh viên điều dưỡng một số kiến thức, kỹ năng thăm khám lượng giá điều 

dưỡng trong thực hành lâm sàng về các thương tật thứ cấp thường gặp cũng như 

một số bệnh lý chuyên khoa. Giúp cho sinh viên điều dưỡng có kỹ năng áp dụng 

đúng các phương thức Vật lý tri liệu trong quá trình chăm sóc Phục hồi chức năng 

cho bệnh nhân mắc các bệnh lý chuyên khoa như Nội khoa, Ngoại khoa, Thần 

kinh… Học phần này có liên quan mật thiết với các học phần Nội khoa cơ sở TH, 

Ngoại khoa cơ sở TH. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

155.  Y học cổ 

truyền TH 

- Học phần này có một vai trò trong việc cung cấp, trang bị cho sinh viên các kỹ 

năng  khám, chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, một 

phương pháp điều trị có hiệu quả gắn liền với nền y học Việt Nam. 

- Kiến thức môn học có liên quan đến việc khám bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị 

một số bệnh thường gặp bằng châm cứu, dùng thuốc đông dược 

1 HK7 
Điểm thi cuối kì 

100% 
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156.  Điều 

dưỡng 

LCK hệ nội 

LT 

Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Nội là một học phần quan trọng trong chương 

trình đào tạo cử nhân điều dưỡng bởi vì học phần này có liên quan đến một số 

bệnh lý phổ biến và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người như lao phổi, đột 

quỵ, trầm cảm, chàm, ghẻ,…Bên cạnh đó, các bước tiếp cận chăm sóc các bệnh 

kể trên cũng có nhiều điểm khác biệt so với một số bệnh lý của một số hệ cơ quan 

khác.  

Học phần Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Nội cung cấp, trang bị cho sinh viên 

điều dưỡng một số thông tin quan trọng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học 

phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm cả quy trình chăm 

sóc một số bệnh thường gặp trong liên chuyên khoa hệ Nội. Học phần này có liên 

quan mật thiết với một số học phần khác như: Điều dưỡng cơ bản, Điều dưỡng 

Nội khoa,… 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

157.  Điều 

dưỡng 

LCK hệ nội 

TH 

Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Nội là một học phần quan trọng trong chương 

trình đào tạo cử nhân điều dưỡng bởi vì học phần này có liên quan đến một số 

bệnh lý phổ biến và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người như lao phổi, đột 

quỵ, trầm cảm, chàm, ghẻ,…Bên cạnh đó, các bước tiếp cận chăm sóc các bệnh 

kể trên cũng có nhiều điểm khác biệt so với một số bệnh lý của một số hệ cơ quan 

khác.  

Học phần Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Nội thực hành (TH) cung cấp, hướng 

dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa một số kiến thức và kỹ năng quan trọng 

trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (được trình 

bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chẩn đoán điều dưỡng và chăm sóc một 

số bệnh thường gặp trong liên chuyên khoa hệ Nội. Học phần này có liên quan 

mật thiết với một số học phần khác như: Dược lý học, Điều dưỡng cơ bản TH, 

Điều dưỡng Nội khoa TH, Phục hồi chức năng TH, Chẩn đoán hình ảnh TH,... 

1 HK6 
Điểm thi cuối kì 

100% 

158.  Điều 

dưỡng liên 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại LT 

Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Ngoại là một học phần quan trọng trong chương 

trình đào tạo cử nhân điều dưỡng, là 3 chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực Y 

khoa, có mối liên quan với nhiều chuyên ngành khác như Mắt, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt… Ngoài một số bệnh lý thông thường còn có nhiều bệnh lý có thể 

gây tử vong như áp xe não do tai, ung thư TMH, chấn thương đầu mặt cổ, tổn 

thương thị lực nặng nề cho người bệnh, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 



881 

 

ngày. Việc tiếp cận chẩn đoán cũng như chăm sóc bệnh có nhiều điểm khác biệt 

mang tính chất đặc thù so với các chuyên ngành y khoa khác. Ở học phần này, 

sinh viên được trang bị kiến thức về giải phẫu sinh lý cơ quan Mắt, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, về các bệnh thường gặp ở Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt. 

Ngoài ra sinh viên có thể phát hiện được những bệnh toàn thân khác có biểu hiện 

tại Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt và có thể tư vấn phòng chống bệnh tật cho 

cộng đồng. 

 Bên cạnh đó, trang bị cho sinh viên những năng lực điều dưỡng để nhận 

định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, tư vấn đối với các bệnh 

nhân Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt và cộng đồng để phòng bệnh cũng như 

tăng cường sức khỏe trong lĩnh vực Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt. 

159.  Điều 

dưỡng liên 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại TH 

Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Ngoại là một học phần quan trọng trong chương 

trình đào tạo cử nhân điều dưỡng, là 3 chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực Y 

khoa, có mối liên quan với nhiều chuyên ngành khác như Mắt, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt… Ngoài một số bệnh lý thông thường còn có nhiều bệnh lý có thể 

gây tử vong như áp xe não do tai, ung thư TMH, chấn thương đầu mặt cổ, tổn 

thương thị lực nặng nề cho người bệnh, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng 

ngày. Việc tiếp cận chẩn đoán cũng như chăm sóc bệnh có nhiều điểm khác biệt 

mang tính chất đặc thù so với các chuyên ngành y khoa khác. Ở học phần này, 

sinh viên được trang bị kiến thức về giải phẫu sinh lý cơ quan Mắt, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, về các bệnh thường gặp ở Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt. 

Ngoài ra sinh viên có thể phát hiện được những bệnh toàn thân khác có biểu hiện 

tại Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt và có thể tư vấn phòng chống bệnh tật cho 

cộng đồng. Bên cạnh đó, trang bị cho sinh viên những năng lực điều dưỡng để 

nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, tư vấn đối với các 

bệnh nhân Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt và cộng đồng để phòng bệnh cũng 

như tăng cường sức khỏe trong lĩnh vực Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt. 

Học phần Điều dưỡng liên chuyên khoa hệ Ngoại thực hành (TH) cung cấp, hướng 

dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa một số kiến thức và kỹ năng quan trọng 

trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (được trình 

2 HK6 
Điểm thi cuối kì 

100% 
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bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chẩn đoán điều dưỡng và chăm sóc một 

số bệnh thường gặp trong liên chuyên khoa hệ Ngoại. Học phần này có liên quan 

mật thiết với một số học phần khác như: Dược lý học, Điều dưỡng cơ bản TH, 

Điều dưỡng Ngoại khoa TH, Ngoại TK, Chẩn đoán hình ảnh TH,... 

160.  Điều 

dưỡng hồi 

sức cấp 

cứu LT 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh trong khoa Hồi Sức Cấp Cứuvà đưa ra các quyết 

định về thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh trong 

khoa Hồi Sức Cấp Cứu và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học 

phần giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý 

và các vấn đề sức khỏe của người bệnh trong khoa Hồi Sức Cấp Cứu; nguyên 

nhân, triệu chứng, biến chứng, phòng và điều trị và chăm sóc người bệnh trong 

khoa Hồi Sức Cấp Cứu . Tư vấn được cho bệnh nhân và thân nhân hiểu về nguyên 

nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh cho người bệnh trong khoa 

Hồi Sức Cấp Cứu. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh trong khoa 

Hồi Sức Cấp Cứu tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi thực hiện chăm 

sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

161.  Điều 

dưỡng hồi 

sức cấp 

cứu TH 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh trong khoa Hồi Sức Cấp Cứuvà đưa ra các quyết 

định về thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh trong 

khoa Hồi Sức Cấp Cứu và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học 

phần giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý 

và các vấn đề sức khỏe của người bệnh trong khoa Hồi Sức Cấp Cứu; nguyên 

nhân, triệu chứng, biến chứng, phòng và điều trị và chăm sóc người bệnh trong 

khoa Hồi Sức Cấp Cứu . Tư vấn được cho bệnh nhân và thân nhân hiểu về nguyên 

nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh cho người bệnh trong khoa 

Hồi Sức Cấp Cứu. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh trong khoa 

Hồi Sức Cấp Cứu tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi thực hiện chăm 

sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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162.  Quản lý 

điều dưỡng 

Nội dung gồm những khái niệm cơ bản về khoa học quản lý nói chung và quản lý 

y tế; vận dụng kiến thức về quản lý y tế vào trong các hoạt động quản lý điều 

dưỡng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ người Điều dưỡng trong hệ thống quản lý 

Điều dưỡng; phát triển kỹ năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng 

nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả. Hiểu và quảng bá quan điểm đúng về điều 

dưỡng trong hệ thống Y tế và cộng đồng. Phát triển kỹ năng thiết lập môi trường 

làm việc an toàn. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

163.  Điều 

dưỡng 

cộng đồng 

Điều dưỡng cộng đồng là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo 

Cử nhân Điều dưỡng, là một môn học nằm trong chương trình chính khoá được 

giảng dạy cho sinh viên ngành học Cử nhân điều dưỡng trong tất cả các trường 

Đại học Y trên toàn quốc nói chung và trường Đại học Tây Nguyên nói riêng. 

Nội dung học phần này cung cấp cho sinh viên có kiến thức tổng quát Điều dưỡng 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Nhằm phục hồi sức khỏe, định hướng phục vụ cộng 

đồng, các nhóm người có nguy cơ, các gia đình và các cá nhân một cách liên tục 

theo suốt cuộc đời họ, chứ không phải chỉ là khi họ bị bệnh tật hoặc thương tật. 

Nó được tổng hòa giữa khoa học y tế công cộng với kỹ thuật đặc thù của ngành 

điều dưỡng. 

1 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

164.  Thực tập 

điều dưỡng 

cộng đồng 

Thực tập điều dưỡng cộng đồng là một học phần rất quan trọng trong chương trình 

đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, là một môn học nằm trong chương trình chính khoá 

được giảng dạy cho sinh viên ngành học Cử nhân điều dưỡng trong tất cả các 

trường Đại học Y trên toàn quốc nói chung và trường Đại học Tây Nguyên nói 

riêng. 

Nội dung học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng, các phương pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vai trò người điều 

dưỡng trong cộng đồng; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc sức khỏe tại 

trạm y tế xã, phường và các cụm dân cư được cơ sở y tế công nhận là cơ sở thực 

hành của trường. 

Học phần này được thực hiện theo mục tiêu và chuẩn đầu ra với mục đích nhằm 

tạo ra cơ hội cho sinh viên thực hành các kỹ năng trong điều kiện thực tế của y tế 

tuyến huyện và xã. Ngoài việc thực hành các kỹ năng cần thiết đây là cơ hội tốt 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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cho sinh viên học hỏi, quan sát các vấn đề sức khỏe đang xảy ra trong thực tế cộng 

đồng và các yếu tố môi trường tự nhiên, môi trường xã hội ảnh hưởng đến việc 

cung cấp và sử dụng các dịch vụ y tế của cộng đồng. 

165.  Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. 

Học phần cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị 

những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp 

mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây 

dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và 

điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra 

học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối 

với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp 

phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. 

Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị điều hành, 

Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết kế gọn nhẹ, 

có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập học phần 

này. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

166.  Điều 

dưỡng 

ngoại thần 

kinh 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến vấn đề sức khỏe 

Ngoại khoa do tổn thương hệ thần kinh. Nhận định được các vấn đề chăm sóc và 

nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh lý Ngoại khoa liên quan đến hệ thần 

kinh. Áp dụng được cách làm quy trình điều dưỡng trong thực hành để chăm sóc 

người mắc các bệnh lý Ngoại khoa liên quan đến hệ thần kinh. Giao tiếp, giáo dục 

sức khỏe cho bệnh nhân hoặc người nhà trong chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh lý 

Ngoại khoa liên quan đến hệ thần kinh. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong 

việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân tổn thương hệ thần 

kinh trên lâm sàng. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

167.  Điều 

dưỡng 

phòng phẫu 

thuật 

Đây là một học phần tự chọn trong chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng. 

Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức về lý thuyết và thực 

hành trong chăm sóc người bệnh tại phòng phẫu thuật trên lâm sàng bệnh viện. 

Học phần này cùng cấp các kiến thức về phồng mổ, giúp sinh viên áp dụng được 

các kiến thức y khoa cơ sở và chuyên ngành liên quan vào thực tiễn để chăm sóc 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 



885 

 

bệnh nhân tại phòng phẫu thuật ở bệnh viện. Qua đó, có thể trang bị đầy đủ kiến 

thức về lĩnh vực này để sinh viên có thể hành nghề sau khi ra Trường. 

168.  Chăm sóc 

người bệnh 

có bệnh 

truyền 

nhiễm 

nhiễm nâng 

cao 

Chăm sóc người bệnh có bệnh truyền nhiễm nâng cao là môn học quan trọng trong 

chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng giúp nâng cao kiến thức về bệnh truyền 

nhiễm. Ở học phần này sinh viên được trang bị cung cấp và rèn luyện cho sinh 

viên điều dưỡng một số kiến thức và kỹ năng liên quan đến các vấn đề về bệnh 

học và chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm nâng cao bao gồm chăm 

sóc và theo dõi diễn biến, triệu chứng, tiến triển và biến chứng, phòng lây nhiễm 

một số bệnh truyền nhiễm nâng cao, thực hành y lệnh chăm sóc, điều trị, dinh 

dưỡng và vệ sinh thân thể. Học phần này có liên quan mật thiết với một số học 

phần khác như: Điều dưỡng nội khoa TH, điều dưỡng nhi khoa TH, Sinh lý bệnh, 

Dịch tễ học,... Sinh viên được học học thực hành tại bệnh viện Đa khoa Vùng Tây 

Nguyên (hình thức học thực hành: giao ban, bình kế hoạch chăm sóc, giảng bài 

bên giường bệnh, thảo luận ca bệnh…) 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

169.  Chăm sóc 

người bệnh 

ung thư 

Chăm sóc bệnh nhân ung thư là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo 

cử nhân Điều dưỡng. Học phần này trang bị cho sinh viên các vấn đề về đại cương 

và chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân mắc các bệnh ung thư. Từ đó, sinh viên 

có những năng lực điều dưỡng để nhận định, theo dõi diễn biến, lập kế hoạch chăm 

sóc theo từng bước tương ứng các giai đoạn bệnh cho đến sau khi bệnh nhân mất, 

tư vấn cho người bệnh và cộng đồng để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Sinh 

viên được học thực hành tại bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (hình thức học 

thực hành: giao ban, bình kế hoạch chăm sóc, giảng bài bên giường bệnh, thảo 

luận ca bệnh…) 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

170.  Khóa luận 

tốt nghiệp 
Học phần đòi hỏi những kỹ năng giao tiếp và khả năng tiếp cận với thực tiễn của 

sinh viên. Thông qua thực tập tại các cơ sở y tế: bệnh viện, các trung tâm y tế, 

trạm y tế; và viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên hoàn thiện kiến thức 

về thực hành chuyên ngành điều dưỡng đồng thời bước đầu tiếp cận việc nghiên 

cứu khoa học theo một chuyên đề cụ thể. 

10 HK8 

Hoàn thành báo 

cáo theo quy định. 

Trình bày các nội 

dung liên quan 

đến báo cáo 

=100% 

171.  Chuyên đề 

tốt nghiệp 

- Học phần này nhằm hệ thống toàn bộ những kiến thức sinh viên đã học trong 

chương trình đại học, nghiên cứu việc triển khai trong thực tế tại đơn vị thực tập. 
3 HK8 

Hoàn thành báo 

cáo theo quy định. 
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 - Tìm hiểu, học hỏi các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc bệnh nhân 

thông qua kinh nghiệm của các cán bộ của đơn vị thực tập. 

 - Thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp phù hợp với ngành học hoặc gần 

ngành học dưới sự hướng dẫn của giáo viên được phân công. 

Trình bày các nội 

dung liên quan 

đến báo cáo 

=100% 

172.  Điều 

dưỡng nội 

TH 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh mắc bệnh nội khoa và đưa ra các quyết định về 

thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh mắc bệnh nội 

khoa và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho sinh 

viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề sức 

khỏe của người bệnh mắc bệnh nội khoa; nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, 

phòng và điều trị và chăm sóc bệnh nội khoa thường gặp. Tư vấn được cho bệnh 

nhân hiểu về nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh 

thường gặp ở người bệnh mắc bệnh nội khoa. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh mắc bệnh nội khoa tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi 

thực hiện chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

4 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

173.  Điều 

dưỡng 

ngoại TH 

Đây là một học phần tự chọn trong chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng. 

Học phần này giúp cho sinh viên hệ thống lại và vận dụng những kiến thức về lý 

thuyết cơ bản và nâng cao về các bệnh cấp tính, mạn tính thường gặp ở lĩnh vực 

Ngoại khoa trong thực hành chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Ngoại khoa trên lâm 

sàng tại bệnh viện. Giúp sinh viên củng cố kiến thức và  áp dụng một cách toàn 

diện các kiến thức y khoa cơ sở và chuyên ngành liên quan, chuyên ngành Ngoại 

vào thực tiễn để chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Ngoại khoa tại bệnh viện. Qua đó, 

có thể trang bị đầy đủ kiến thức về lĩnh vực này để sinh viên có thể hành nghề sau 

khi ra Trường. 

4 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

174.  Điều 

dưỡng phụ 

sản TH 

Học phần Điều dưỡng phụ sản thực hành là một học phần bắt buộc, giúp sinh viên 

hoàn thiện hệ thống kiến thức nền tảng và nâng cao sau quá trình học lý thuyết 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ sơ sinh toàn diện. Nội dung học phần giúp 

cho sinh viên kiến thức thực tế lâm sàng về sinh lý sinh sản, kiến thức chăm sóc 

sức khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ, các biến 

chứng sản khoa thường gặp và KHHGĐ. Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản, và 

nâng cao thực tế lâm sàng trong công tác chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa, 

4 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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các sản phụ sinh thường, sinh mổ, các sản phụ mắc các bệnh lý đi kèm trước, trong 

và sau khi mang thai. 

175.  Điều 

dưỡng nhi 

TH 

Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức về lý thuyết sự phát 

triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ qua các giai đoạn phát triển, cũng như các 

bệnh cấp tính, mạn tính thường gặp ở Nhi khoa trong thực hành chăm sóc trẻ mắc 

bệnh Nhi khoa. Áp dụng được các kiến thức y khoa cơ sở và chuyên ngành liên 

quan, chuyên ngành Nhi để chăm sóc trẻ mắc bệnh Nhi khoa, đồng thời thúc đẩy 

vai trò chăm sóc trẻ của bố mẹ và người thân. 

4 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

176.  Chuyên đề 

điều dưỡng 

nội cuối 

khóa 

Môn học tập trung vào vai trò của điều dưỡng đánh giá và xác định các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến người bệnh mắc bệnh nội khoa và đưa ra các quyết định về 

thực hành và mục tiêu chăm sóc; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh mắc bệnh nội 

khoa và vai trò của người điều dưỡng.  Nội dung chính của học phần giúp cho sinh 

viên có kiến thức cơ bản về những thay đổi về sinh lý, tâm lý và các vấn đề sức 

khỏe của người bệnh mắc bệnh nội khoa; nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, 

phòng và điều trị và chăm sóc bệnh nội khoa thường gặp. Tư vấn được cho bệnh 

nhân hiểu về nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, biến chứng và phòng bệnh 

thường gặp ở người bệnh mắc bệnh nội khoa. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh mắc bệnh nội khoa tại bệnh viện và các vấn đề xã hội cần thiết khi 

thực hiện chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng. 

1 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

177.  Chuyên đề 

điều dưỡng 

ngoại 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến khái niệm và lý 

thuyết về vấn đề sức khỏe Ngoại khoa nâng cao. Vận dụng được quy trình điều 

dưỡng để nhận định và phân tích được vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của 

người bệnh và gia đình khi mắc bệnh Ngoại chuyên khoa nâng cao (tim mạch can 

thiệp, cấp cứu ngoại khoa...) Giao tiếp, giáo dục sức khỏe trong chăm sóc bệnh 

nhân mắc bệnh Ngoại khoa nâng cao. Hiếu được cách áp dụng các kỹ thuật điều 

dưỡng trong việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân trên lâm 

sàng. 

1 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

178.  Chuyên đề 

điều dưỡng 

phụ sản 

Cung cấp những kiến thức nâng cao về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà 

mẹ khi có thai, trong và sau khi sinh, các biến chứng sản khoa thường gặp. Thực 

hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc nâng cao và toàn diện cho bà mẹ mang 

thai có nguy cơ cao trước, trong và sau khi sinh. 

1 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 
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179.  Chuyên đề 

điều dưỡng 

nhi 

Trang bị cho sinh viên những năng lực, kiến thức về những đặc điểm giải phẫu 

sinh lý và bệnh lý của trẻ qua các lứa tuổi. Trang bị cho sinh viên những năng lực, 

kỹ năng điều dưỡng để nhận định, phân tích các triệu chứng của các bệnh thường 

gặp ở trẻ em qua các thời kỳ. Thông qua đó sinh viên tự thiết lập được kế hoạch 

chăm sóc các bệnh thường gặp và tư vấn cho người chăm sóc trẻ và cộng đồng để 

phòng bệnh và tăng cường sức khỏe trong lĩnh vực nhi khoa 

1 HK8 

Điểm tích lũy 

<=30%, điểm thi 

cuối kì >=70% 

 

8.2. Kỹ thuật xét nghiệm y học 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  

Triết học 

Mác – 

Lênin 

MT1. Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin. 

MT2. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm 

nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. 

MT3. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác 

- Lênin. 

3 HK1 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

2.  

Kinh tế 

Chính trị 

Mác – 

Lênin 

MT1. Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm 

bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới gắn với thực tiễn, tính sáng 

tạo, tính liên thông, tăng cường tích hợp và giảm tải những nội dung không còn phù 

hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với người học không chuyên lý 

luận chính trị. 

MT2. Trang bị cho người học khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận 

diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc 

làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

MT3. Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin đối với người 

học. 

2 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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3.  

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

MT1. Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội 

khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

MT2. Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các 

tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học và việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị 

- xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta. 

MT3. Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã hội 

khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

2 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

4.  

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở, quá trình 

hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của hệ thống 

tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

MT2. Rèn luyện cho người học năng lực tư duy độc lập, phân tích, đánh giá và vận 

dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời 

sống. 

MT3. Hình thành cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa 

xã hội và nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và 

dân tộc Việt Nam. 

2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

5.  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

MT1. Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu; tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018). 

MT2. Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để 

xây dụng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin 

vào sự lãnh đạo của Đảng. 

MT3. Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu 

nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác 

thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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6.  
Tiếng anh 

1 

MT1. Trang bị cho người học từ vựng tiếng Anh về gia đình, hoạt động hàng ngày, 

sở thích, thời gian, thời tiết và khí hậu, ngôn ngữ điện thoại, âm nhạc, nhà cửa, thức 

ăn;  

MT2. Trang bị cho người học ngữ pháp tiếng Anh về sở hữu cách, giới từ chỉ thời 

gian và nơi chốn (at, in, on, to), trạng từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết can, đại 

từ tân ngữ, cấu trúc like + V-ing, be và do, there is / there are và there was / there 

were, mạo từ a và an, định lượng từ, tính từ so sánh hơn, thì hiện tại đơn, thì hiện tại 

tiếp diễn, thì quá khứ đơn; cách phát âm các âm: /ʌ/, /h/, /aɪ /, /ɪ/, /i:/, /j/, /ŋ/, /əʊ/, 

/θ/, /ju:/, /eə/, /ɪə/, /s/, /ʃ/, /ea/, /ə/, âm đuôi _ed của động từ có quy tắc và nhấn trọng 

âm trong câu (sentence stress); 

MT3. Cung cấp cho người học một số bài đọc và bài nghe về văn hóa, đời sống, con 

người của các nước nói tiếng Anh; 

MT4. Trang bị cho người học các kỹ năng nghe lấy thông tin từ các giao dịch được 

diễn đạt chậm và rõ ràng, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác về những 

vấn đề đơn giản và ngắn gọn, kỹ năng đọc hiểu những văn bản ngắn và đơn giản, kỹ 

năng viết mệnh đề và các câu đơn giản có sử dụng liên từ. 

3 HK1 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

7.  
Tiếng anh 

2 

MT1. Từ vựng tiếng Anh với các chủ đề như hoạt động trong kì nghỉ, ngoại hình, thể 

loại phim, phương tiện giao thông, kế hoạch, sức khỏe và trải nghiệm. 

MT2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá 

khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai going to, tương lai đơn, so sánh tính từ và 

trạng từ, các trạng từ, các mạo từ; ngữ âm tiếng Anh: các âm cơ bản, một số âm khó, 

dấu nhấn từ, dấu nhấn câu, ngữ điệu, nối âm, và cách đọc phiên âm của từ vựng trong 

từ điển. 

MT3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. 

MT4. Bốn kỹ năng tiếng: như kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và 

thông tin tổng quát, kỹ năng viết sản sinh. 

3 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

8.  
Tiếng anh 

3 

MT1. Từ vựng tiếng Anh về hạnh phúc, các phát minh, các môn học, các môn thể thao, 

tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng, các loài động vật, các nỗi sợ hãi, các loại bệnh tật và 

các loại ngôn ngữ.  
3 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT2. Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh như các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc động từ, 

động từ khiếm khuyết, trạng từ chỉ tần xuất, thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì 

quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; cách phát âm các âm khó, cách nối âm, cách nhấn 

từ, nhấn câu, ngữ điệu trong câu hỏi, ngữ điệu thể hiện sự chắc chắn và không chắc 

chắn, ngữ điệu thể hiện sự quan tâm.  

MT3. Kiến thức về đất nước, văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh. 

MT4. Bốn kỹ năng tiếng như nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng 

quát, kỹ năng nói độc thoại và kỹ năng nói tương tác, kỹ năng đọc lấy thông tin và lập 

luận, kỹ năng viết sản sinh và viết tương tác. 

9.  
Tiếng anh 

4 

MT1. Từ vựng tiếng Anh về sự thay đổi, các tiện nghi, tiền tệ, mua sắm, môi trường 

tự nhiên, động vật, tội phạm, các vấn đề ở thành phố lớn, công nghệ, phương tiện 

liên lạc, cảm giác, sự nổi tiếng.  

MT2. Ngữ pháp tiếng Anh về các cấu trúc động từ, mệnh đề chỉ mục đích, nguyên 

nhân và kết quả, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc so sánh, câu điều kiện loại 1 và loại 

2, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành, thể chủ động và 

bị động, câu trần thuật, các mẫu câu chỉ sự đồng ý,… .để thực hiện các bài tập về hoàn 

thành câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho sẵn. 

MT3. Các kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy thông tin tổng quát; nghe 

hội thoại giữa những người bản ngữ; nghe, theo dõi và hiểu được dàn ý các bài nói 

ngắn, các bài giảng hay bài nói chuyện về đề tài quen thuộc; có thể hiểu được ý chính 

trong các bản tin, nội dung phỏng vấn có hình ảnh minh hoạ. 

MT4. Kỹ năng nói về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập, việc làm 

của bản thân; có thể tranh luận, củng cố quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những ưu, 

khuyết điểm của mỗi lựa chọn từ đó chọn sự vật/ sự việc phù hợp nhất; có thể miêu 

tả tranh cho sẵn về các chủ đề trong đời sống xã hội, học tập, việc làm. 

MT5. Các chiến lược đọc hiểu để lấy thông tin cụ thể trong các văn bản hàng ngày 

như bảng tin, quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, biển báo, thư từ 

MT6. Các kỹ năng viết để có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú nhằm cung cấp 

thông tin cá nhân; trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan để hỏi hoặc truyền 

đạt những thông tin đơn giản (cảm ơn, xin lỗi, lấy thông tin, cung cấp thông tin,…) 

3 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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và có thể viết về bài luận đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc, mối quân tâm cá 

nhân.  

10.  
Xác suất 

thống kê 

MT1. Cung cấp các khái niệm cơ bản về lí thuyết xác suất và quy luật phân phối xác 

suất của đại lượng ngẫu nhiên. 

MT2. Ứng dụng lí thuyết xác suất để nghiên cứu thống kê. 

MT3. Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng. 

2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

11.  
Tin học đại 

cương 

MT1. Kiến thức tổng quan về tin học, quản lí thông tin, các thành phần cơ bản của máy 

vi tính. 

MT2. Kiến thức cơ bản về xử lý văn bản, bảng tính điện tử và thực hiện bài báo cáo. 

MT3. Khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu trong học tập và 

cuộc sống. 

MT4. Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về trình bày, soạn thảo văn 

bản, tính toán cơ bản với bảng tính, thiết kế và trình diễn bài báo cáo. 

MT5. Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, thảo 

luận và làm việc nhóm. 

2 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

12.  
Sinh học 

đại cương 

MT1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hoạt động sống trong cơ 

thể sinh vật; cấu trúc, chức năng của tế bào, các mô, các cơ quan, các hệ cơ quan trong 

cơ thể Động – Thực vật để thấy được vai trò của các hoạt động sống đối với sự tồn 

tại, phát triển của cơ thể sinh vật và làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức của các học 

phần chuyên sâu về Tế bào, Động vật, Thực vật, Vi sinh vật. 

MT2. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở vật chất và cơ chế 

của Di truyền – Biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào; các loại biến dị và các qui 

luật di truyền để thấy được vai trò của Di truyền – Biến dị đối với tiến hóa và chọn 

giống; là cơ sở để lĩnh hội các kiến thức của học phần Di truyền học, Sinh học phân 

tử, Giải bài tập sinh học, Chọn giống Động - Thực vật, Công nghệ sinh học, Di truyền 

y học. 

MT3. Trang bị cho người học các kiến thức khái quát về các nhân tố sinh thái, quần 

thể sinh vật, quần xã sinh vật và diễn thế sinh thái để thấy được vai trò của các nhân 

tố sinh thái đối với đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái; là cơ sở cho việc lĩnh hội 

các kiến thức các kiến thức của Sinh thái học và Khoa học môi trường. 

2 HK1 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT4. Rèn luyện cho người học các kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm sinh 

học: nguyên tắc giữ vệ sinh – an toàn trong phòng thí nghiệm; nguyên tắc về cách sử 

dụng, bảo quản các dụng cụ, trang thiết, hóa chất trong phòng thí nghiệm sinh học; 

kỹ thuật thực hiện một số thí nghiệm, bài thực hành nhằm củng cố các kiến thức lý 

thuyết của học phần.  

13.  
Di truyền 

đại cương 

Học phần Di truyền đại cương được thiết kế cho sinh viên ngành Kỹ thuật Xét 

nghiệm y học nhằm mục đích cung cấp kiến thức về: Các quy luật di truyền người; 

di truyền trong y học; và di truyền học lâm sàng. 

Với nội dung trên, học phần Di truyền đại cương cung cấp kiến thức nền tảng cho 

người học để có thể nhận diện một số bệnh di truyền, cách phòng tránh các bệnh di 

truyền. Trên cơ sở đó, người học có thể: (1) chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh 

nhân mắc bệnh di truyền tốt hơn, (2) tham gia vào một số công đoạn trong công tác 

tư vấn di truyền, (3) tiếp tục học tập và nghiên cứu sâu hơn về các lĩnh vực liên quan. 

2 HK1 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

14.  
Kỹ năng 

mềm 

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một kỹ năng mềm thiết yếu. 

MT2. Phát triển, thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho việc thực hiện công việc 

và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc và xã hội. 

2 HK1 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

15.  
Khởi 

nghiệp 

MT1. Có kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các hình thức khởi nghiệp, hiểu rõ về tố 

chất và tinh thần cần có của doanh nhân. 

MT2. Hiểu được cách thức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và sơ bộ cụ thể hoá ý tưởng 

đó. 

MT3. Nắm rõ cách xây dựng bản kế hoạch khởi nghiệp, hiểu rõ về cách thức tổ chức 

các nguồn lực cho kế hoạch khởi nghiệp. 

MT4. Lựa chọn và triển khai được kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện các hoạt 

động chính của quá trình kinh doanh. 

2 HK5 

Trọng số điểm 

bộ phận: 

30%; Trọng 

số Đề án 

startup thu 

hoạch: 70% 

16.  
Thể dục cơ 

bản và điền 

kinh 

MT1. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản điền kinh, biết vận dụng các bài tập thể dục 

để duy trì và phát triển thể chất. 
1 HK1 

Điểm bộ phận 

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 
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17.  Cờ vua 1 MT1. Biết cách chơi một ván cờ đúng luật, giải được cờ thế 1 nước chiếu hết. 1 HK1 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

18.  
Bóng 

chuyền cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật bóng chuyền (Chuyền bóng, Đệm bóng, phát 

bóng). 
1 HK2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

19.  
Bơi lội cơ 

bản 
MT1. Nắm được cơ sở lí luận và hiện được kĩ thuật bơi ếch.  1 HK2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

20.  
Cầu lông 

cơ bản 
MT1. Nắm được kĩ thuật cơ bản cầu lông để vận dụng tập luyện và thi đấu 1 HK2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

21.  
Bóng bàn 

cơ bản 
MT1. Thực hiện được kĩ thuật cơ bản líp, gò bóng trong bóng bàn. 1 HK2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

22.  Cờ vua 2 

MT1. Khai cuộc một ván cờ đúng nguyên tắc, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

1 HK2 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

23.  
Thể dục 

nhịp điệu 

cơ bản 

MT1. Trang bị những kĩ năng động tác, thực hiện kĩ thuật động tác chính xác.   

1 HK3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

24.  Taekwondo 
MT1. Thực hiện được các động tác kĩ thuật cơ bản Taekwondo. 

1 HK3 
Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 
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kết thúc học 

phần   80% 

25.  
Bóng đá cơ 

bản 

MT1. Nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng đá để vận dụng trong tập luyện và thi 

đấu 
1 HK3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

26.  
Bóng rổ cơ 

bản 

MT1. Thực hành được các động tác kĩ thuật chung về Học phần bóng rổ. 

1 HK3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

27.  Cờ vua 3 

MT1. Biết thi đấu một ván cờ vua, giải được cờ thế 2 nước chiếu hết. 

 
1 HK3 

Điểm bộ phận  

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần   80% 

28.  
Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

MT1. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh; 

nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ; âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá 

cách mạng Việt Nam.  

MT2. Sinh viên nắm chắc những kiến thức cơ bản về Pháp luật của Nhà nước trong 

các lĩnh vực cơ bản quan trọng của đời sống xã hội,…  

MT3. Mỗi sinh viên phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng 

nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

29.  
Quân sự 

chung 

MT1. Hiểu biết những kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong 

ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong 

doanh trại; 

MT2. Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 

điều lệnh đội ngũ từng người có súng, đội ngũ đơn vị;   

MT3. Có kiến thức về bản đồ địa hình quân sự, biết cách phòng, tránh khi địch tiến 

công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ 

Tổ quốc. 

1 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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30.  

Đường lối 

quốc phòng 

và an ninh 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

MT1. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản đường lối quân sự và an ninh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

MT2. SV nắm chắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực 

lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại.  

MT3. SV nắm chắc những nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 

qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong 

tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động 

viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

3 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

31.  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

MT1. Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; 

Thành thạo tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn; kiểm tra bài 1 đạt kết quả cao.  

MT2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu 

đạn bài 1; thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1. 

MT3. Nắm được đặc điểm của địch. Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, Hiểu được yêu 

cầu chiến thuật, cách đánh; động tác chiến đấu của từng người trong chiến đấu tiến 

công, phòng ngự cũng như làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).   

2 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

32.  Giải phẫu 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Giúp sinh viên hiểu được vai trò của giải phẫu cơ thể người đối với ngành học. 

MT2. Giúp sinh viên sử dụng đúng các thuật ngữ của giải phẫu để mô tả các chi tiết 

giải phẫu và hiểu được các cách sử dụng khác nhau đối với các chi tiết có nhiều thuật 

ngữ.  

MT3. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu theo hệ cơ quan. 

MT4. Cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức liên quan đến các môn học cơ sở 

cũng như một số liên hệ lâm sàng đối với một số cấu trúc giải phẫu. 

3 HK1 

Điểm bộ phận 

10%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 90% 

33.  Sinh lý học 

Sinh viên được cung cấp các kiến thức về chức năng của các cơ quan trong cơ thể và 

mối quan hệ giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. 

MT1. Cấu trúc chức năng màng tế bào, chức năng vận chuyển chất qua màng tế bào. 

3 HK1 
Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 
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MT2. Chức năng bơm máu của tim, cơ sở vật lý của tuần hoàn máu, sinh lý hệ mạch 

máu.  

MT3. Giải phẫu sinh lý thận, quá trình lọc ở cầu thận, tái hấp thu và bài tiết ở ống 

thận.  

MT4. Chức năng thông khí của phổi, chức năng vận chuyển khí của máu, điều hòa hô 

hấp.  

MT5. Tiêu hóa ở miệng, thực quản, dạ dày và ruột.  

MT6. Chức năng các loại tế bào máu, nhóm máu truyền máu, sinh lý cầm máu đông 

máu. 

MT7. Chức năng của các hormon của các tuyến nội tiết: vùng dưới đồi, tuyến yên, 

tuyến giáp, cận giáp, tuyến tụy, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục. 

kết thúc học 

phần 70% 

34.  Mô phôi 

MT1. Mô tả được cấu tạo bình thường trong từng mô, cơ quan, hệ thống cơ quan trong 

cơ thể bình thường ở mức độ vi thể, siêu vi thể.  

MT2. Nhận biết được các mô, các cơ quan và các cấu tạo chi tiết bình thường dưới 

kính hiển vi quang học trong một thời gian nhất định.  

2 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

35.  Dược lý 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp/trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Giải thích các đặc điểm dược động học của thuốc 

MT2. Giải thích tác dụng chính và tác dụng phụ thường gặp của một số nhóm thuốc 

có liên quan đến một số xét nghiệm thông thường. 

MT3. Giải thích các thông tin về chỉ định, chống chỉ định của một số nhóm thuốc có 

liên quan đến một số xét nghiệm thông thường. 

1 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

36.  

Điều 

dưỡng cơ 

bản – Sơ 

cứu ban 

đầu 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên 

một số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

Kiến thức  

MT1. Các nguyên tắc, chỉ định, chống chỉ định các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản; 

MT2. Các tai biến có thể xảy ra và cách xử trí khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản. 

2 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT3. Các nguyên nhân, triệu chứng, chăm sóc và sơ-cấp cứu ban đầu bệnh nhân 

ngưng hô hấp tuần hoàn, điện giật, ngạt nước, sặc (thủ thuật Heimlich), gãy xương, 

chảy máu. 

Kỹ năng   

MT4. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, xử trí được các tai biến có thể xảy ra 

trong và sau khi thực hiện quy trình điều dưỡng cơ bản.  

MT5. Thực hiện đúng việc xử trí và chăm sóc sơ-cấp cứu ban đầu cho người bệnh 

ngưng hô hấp tuần hoàn, điện giật, ngạt nước, sặc (thủ thuật Heimlich), gãy xương, 

chảy máu. 

Thái độ  

MT6. Tầm quan trọng của việc thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng 

MT7. Có thái độ đúng, chủ động, phối hợp bệnh nhân và người nhà trong việc thực 

hiện kỹ thuật. Động viên, tạo an tâm, thoải mái cho người bệnh khi thực hiện quy 

trình kỹ thuật chăm sóc, sơ- cấp cứu ban đầu cho người bệnh. 

37.  

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

sức khỏe 

MT1. Trình bày được các nguyên tắc và các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học  

MT2. Trình bày được các mục cần có trong đề cương nghiên cứu  

MT3. Viết được một đề cương nghiên cứu theo trình tự qui định. 

MT4. Nhận thức vai trò của y học thực chứng thông qua nghiên cứu khoa học 

MT5. Hợp tác và chia sẻ với các bên liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

38.  
Tâm lý học 

– y đức 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp/trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể như sau: 

MT1. Cung cấp cho sinh viên những khái niệm tâm lý và tâm lý y học, các phương 

pháp nghiên cứu tâm lý y học. 

MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nội dung tâm lý cơ bản 

theo từng nhóm tuổi và từng nhóm bệnh. 

MT3. Trang bị cho sinh viên những khái niệm bệnh, bệnh nhân, các nội dung chính 

về chứng bệnh y sinh. 

MT4.Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về biến đổi tâm lý người bệnh và cách 

tiếp xúc của cán bộ y tế đối với người bệnh. 

MT5. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 

1 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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39.  Miễn dịch 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp/trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Những kiến thức cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể: miễn dịch không 

đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu, các cơ chế đáp ứng miễn dịch, bệnh lý miễn dịch và 

ứng dụng miễn dịch trong phòng bệnh và chẩn đoán bệnh. 

MT2. Những hiểu biết cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể, cấu trúc và chức 

năng của kháng nguyên và kháng thể, đáp ứng và cơ chế điều hoà đáp ứng miễn 

dịch, nguyên lý kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, cơ chế của các 

kỹ thuật miễn dịch ứng dụng trong chẩn đoán bệnh. 

MT3. Khả năng giao tiếp, cách ứng xử và cách giải quyết các vấn đề có liên quan đến 

miễn dịch. 

2 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

40.  
Bệnh học 

nội khoa 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh một số bệnh lý Nội khoa thường gặp. 

MT2. Triệu chứng một số bệnh lý Nội khoa thường gặp. 

MT3. Chẩn đoán một số bệnh lý Nội khoa thường gặp. 

MT4. Điều trị một số bệnh lý Nội khoa thường gặp. 

MT5. Phòng bệnh một số bệnh Nội khoa thường gặp. 

1 HK6 

Điểm bộ phận 

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 80% 

41.  
Bệnh học 

ngoại khoa 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh một số bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, cơ quan vận 

động: chi trên, chi dưới, sọ não, cột sống thường gặp. 

MT2. Triệu chứng một số bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, cơ quan vận động: chi trên, chi 

dưới, sọ não, cột sống thường gặp. 

MT3. Chẩn đoán một số bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, cơ quan vận động: chi trên, chi 

dưới, sọ não, cột sống thường gặp. 

MT4. Điều trị một số bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, cơ quan vận động: chi trên, chi dưới, 

sọ não, cột sống thường gặp. 

MT5. Phòng bệnh một số bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, cơ quan vận động: chi trên, chi 

dưới, sọ não, cột sống thường gặp. 

1 HK7 

Điểm bộ phận 

20%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 80% 
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42.  
Kỹ thuật 

xét nghiệm 

cơ bản 

MT1. Nắm được các kiến thức cơ bản về Hóa sinh Y học, Huyết học , Vi sinh Y học  

, Ký sinh trình Y học, Sinh học phân tử trong Y học , Giải phẫu bệnh. 

MT2. Nhận xét và đánh giá các loại bệnh phẩm cụ thể. 

MT3. Thực hiện được các quy trình kỹ thuật xét nghiệm. 

MT4. Kiểm tra và đánh giá kết quả xét nghiệm sau khi thực hiện các quy trình kỹ 

thuật. 

2 HK2 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

43.  
Y sinh học 

phân tử 

MT1. Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức lý thuyết cơ bản về sinh học phân tử 

quanh vấn đề cấu trúc vật chất di truyền và các cơ chế hoạt động, điều hoà hoạt 

động của gen ở Prokaryote và Eukaryote giúp sinh viên nắm nguyên tắc của một vài 

kỹ thuật sinh học phân tử. 

MT2. Trang bị cho sinh viên các kiến thức giúp nhận biết cấu trúc phân tử của các đại 

phân tử sinh học, genome, gen prokaryote, gen Eukaryote. Phân tích các cơ chế phân 

tử của sao chép, phiên mã, dịch mã, điều hòa biểu hiện gen ở các sinh vật prokaryote 

và eukaryote. 

MT3. Trang bị cho sinh viên các quy trình thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực 

sinh học phân tử, việc vận dụng các kỹ thuật này trong nghiên cứu khoa học và trong 

các lĩnh vực sức khỏe,… 

MT4. Cung cấp cho sinh viên một số nguyên tắc an toàn thí nghiệm và các bước 

thực hiện pha hoá chất, thao tác trên các trang thiết bị, dụng cụ của lĩnh vực sinh học 

phân tử. Trang bị cho sinh viên các kiến thức thực hành quy trình tách và tinh sạch 

cũng như phân tích phân tử acid nucleic. 

MT5. Trang bị cho sinh viên các quy trình thực hiện kỹ thuật PCR để nhân bản một 

đoạn DNA đích được yêu cầu xét nghiệm. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

44.  
Kiểm tra 

chất lượng 

xét nghiệm 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của đảm bảo chất lượng xét nghiệm. 

MT2. Cung cấp các quy trình bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn định kỳ thiết bị xét 

nghiệm. 

MT3. Hướng dẫn được quy trình đánh giá chất lượng xét nghiệm trong phòng xét 

nghiệm (Nội kiểm tra chất lượng) và so sánh với các phòng xét nghiệm khác (Ngoại 

kiểm tra). 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

45.  
Chống 

nhiễm 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của các biện pháp chống nhiễm khuẩn bệnh viện. 

MT2. Hướng dẫn xây dựng các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. 
2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 
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khuẩn bệnh 

viện 

MT3. Trang bị các biện pháp phòng ngừa phơi nhiễm với HIV, viêm gan B, viêm gan 

C do nghề nghiệp tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh. 

MT4. Trang bị các biện pháp khử trùng, tiệt trùng, vệ sinh môi trường bệnh viện 

thường được sử dụng. 

MT5. Cung cấp kiến thức về các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp và 

cách phòng ngừa sự lan truyền của chúng. 

kết thúc học 

phần 70% 

46.  

An toàn 

trong 

phòng xét 

nghiệm y 

học 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của an toàn sinh học tại các phòng xét nghiệm. 

MT2. Cung cấp các nguyên tắc xây dựng một phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

MT3. Trang bị một số kỹ thuật an toàn tại phòng xét ngiệm thường dung. 

MT4. Trang bị các biện pháp khử trùng, tiệt trùng thường dùng tại các phòng xét 

nghiệm. 

MT5. Cung cấp các kiến thức về công tác tổ chức quản lý và tập huấn về an toàn sinh 

học ở Việt Nam. 

2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

47.  

Dịch tễ học 

và các bệnh 

truyền 

nhiễm 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên 

một số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Vai trò của dịch tễ học trong lĩnh vực y tế công cộng và y học lâm sàng. 

MT2. Các phương pháp nghiên cứu trong dịch tễ học để mô tả tình trạng sức 

khỏe và xác định các yếu tố nguy cơ, đánh giá các biện pháp can thiệp. 

MT3. Tính toán và lý giải các chỉ số thường dùng trong nghiên cứu dịch tễ học. 

MT4. Coi trọng việc phát hiện các yếu tố nguy cơ để đề xuất biện pháp dự phòng 

thích hợp. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

48.  

Dinh 

dưỡng – 

VSATTP – 

Sức khỏe 

môi trường 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị, hướng dẫn cho sinh viên một số 

kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Vai trò, nhu cầu, nguồn gốc của các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể 

người. 

MT2. Ngộ độc thức ăn và các biện pháp dự phòng. 

MT3. Mối liên quan giữa môi trường đối với sức khoẻ người. 

MT4. Các yếu tố nguy cơ trong môi trường sống, môi trường lao động ảnh hưởng 

tới sức khoẻ người. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

49.  
Giáo dục 

và nâng 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 
1 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 
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cao sức 

khỏe 

MT1. Tầm quan trọng của Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và trách nhiệm của cán 

bộ y tế trong công tác Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. 

MT2. Các các khái niệm về giáo dục và nâng cao sức khỏe. Vị trí, vai trò và mục 

đích của TT- GDSK trong chăm sóc sức khỏe. 

MT3. Các khái niệm hành vi và hành vi sức khỏe, các bước của quá trình thay đổi 

hành vi. 

MT4. Các khâu cơ bản của quá trình truyền thông. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình truyền thông. 

MT5. Các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe. 

MT6. Lập được kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khỏe để chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng. 

kết thúc học 

phần 70% 

50.  

Tổ chức y 

tế - chương 

trình y tế 

quốc gia 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị, hướng dẫn cho sinh viên một số 

kiế thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Mô hình sức khoẻ và bệnh tật ở Việt Nam. 

MT2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam. 

MT3: Chính sách y tế, quản lý bệnh viện. 

MT4: Chiến lược quốc gia phòng chống các bệnh nguy hiểm không lây giai đoạn 

2015-2025 

1 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

51.  
Huyết học 

tế bào 1 

MT1. Trang bị những kiến thức về quá trình phát triển, trưởng thành của các dòng tế 

bào máu và quá trình chuyển hóa sắt. 

MT2. Nhận định được những giá trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý. 

MT3. Nhận định chính xác được các dòng tế bào máu trưởng thành. 

MT4. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm: pha hóa chất, lấy máu, đếm các 

dòng tế bào máu bằng phương pháp thủ công 

2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

52.  
Huyết học 

tế bào 2 

MT1. Trang bị các kiến thức về hệ thống kháng nguyên, kháng thể hệ hồng cầu. 

MT2. Trang bị các kiến thức để có thể vận hành máy huyết học tự động.  

MT3. Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm: đo thể tích khối hồng cầu, định lượng 

huyết sắc tố 

MT4. Nhận định được tất cả các tế bào và các thành phần khác trong cặn lắng nước 

tiểu. 

MT5. Phân tích được kết quả của xét nghiệm công thức máu. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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53.  
Huyết học 

đông máu 

MT1. Trang bị những kiến thức về các yếu tố tham gia vào quá trình đông máu và 

cầm máu. 

MT2. Trang bị những kiến thức về phân loại, vai trò tính chất vật lý và hóa học các 

loại protein đông máu, sơ đồ đông máu – cầm máu giai đoạn sơ khởi và giai đoạn 

huyết tương. 

MT3. Nhận định được vai trò của các chất ức chế quá trình đông cầm máu. 

MT4. Thực hiện được thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm đông - cầm máu. 

MT5. Biện luận được các kết quả của xét nghiệm đông- cầm máu. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

54.  
Huyết học 

truyền máu 

MT1. Trang bị những kiến thức về tiêu chuẩn của người hiến máu và phân loại được 

các chế phẩm máu. 

MT2. Trình bày được các biện pháp bảo đảm an toàn và những tai biến có thể xảy ra 

trong truyền máu. 

MT3. Thực hiện được các xét nghiệm phân loại nhóm máu và xét nghiệm sàng lọc 

kháng thể bất thường. 

MT4. Thực hiện được xét nghiệm hòa hợp nhóm máu để truyền cho bệnh nhân. 

2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

55.  
Xét nghiệm 

huyết học 

nâng cao 

MT1. Trang bị những kiến thức về bệnh lý huyết học trên dòng hồng cầu, bạch cầu, 

tiểu cầu.  

MT2. Trang bị những kiến thức để sinh viên hiểu được cơ chế bệnh sinh và mô tả 

được nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Có kiến thức 

về phương pháp luận khoa học trong thực hành biện luận kết quả xét nghiệm và nghiên 

cứu khoa học. 

MT3. Thực hiện đúng kỹ thuật, nhận diện được hình dạng, các chỉ số bình thường và 

bất thường của các loại tế bào máu từ non đến trưởng thành trong máu ngoại biên, các 

bệnh lý về máu thường gặp và các xét nghiệm huyết học chẩn đoán bệnh. 

MT4. Thực hiện khả năng đọc, nhận dạng đúng và biện luận được kết quả huyết đồ. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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56.  Hóa sinh 1 

MT1. Trình bày được các kiến thức về cấu tạo hóa học, phân loại, tính chất một số 

chất quan trọng trong cơ thể như glucid, lipid, protid acid nucleic, hemoglobin. 

MT2. Nêu được cấu trúc, phân loại, cơ chế hoạt động của các chất xúc tác sinh học. 

MT3. Thực hiện và giải thích được cơ chế của các thí nghiệm trong thực hành. 

2 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

57.  Hóa sinh 2 
MT1. Trình bày được sự chuyển hóa của glucid, lipid, protid acid nucleic, 

hemoglobin. 
2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

58.  Hóa sinh 3 

MT1. Trình bày được quá trình chuyển hóa của muối nước trong cơ thể và thực 

hiện, giải thích được nguyên nhân, hậu quả của sự rối loạn muối nước. 

MT2. Biện luận được giá trị các xét nghiệm gan mật, tiết niệu trong huyết tương và 

nước tiểu. 

MT3. Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm về gan mật, tiết niệu trong huyết 

tương và nước tiểu. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

59.  Hóa sinh 4 

MT1. Biện luận được giá trị các xét nghiệm tim mạch, bệnh nội tiết, ung thư. 

MT2. Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm về tim mạch, bệnh nội tiết, ung thư. 

MT3. Biết được các chỉ dấu ung thư. 

MT4. Biết các thành phần và xét nghiệm dịch sinh vật 

2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 



905 

 

60.  Vi sinh 1 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của ngành vi sinh vật y học  

MT2. Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngành vi sinh vật như đại cương vi khuẩn, 

virus, kháng nguyên vi sinh vật, độc lực vi sinh vật, kháng sinh, huyết thanh, vacxin 

MT3. Trang bị các quy trình pha chế thuốc nhuộm và môi trường nuôi cấy vi khuẩn 

thường dùng tại các phòng xét nghiệm vi sinh. 

MT4. Hướng dẫn tầm quan trọng của các biện pháp tiệt trùng, khử trùng. 

MT5. Trang bị quy trình nuôi cấy vi khuẩn trên lâm sàng 

2 HK3 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

61.  Vi sinh 2 

MT1. Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của 

một số vi khuẩn, virus gây bệnh thường gặp. 

MT2. Hướng dẫn các bước tiếp cận chuẩn đoán và kế hoạch điều trị một số bệnh do 

các vi khuẩn, virus thường gặp gây nên. 

MT3. Hướng dẫn tầm quan trọng của các kỹ thuật miễn dịch sử dụng trong chẩn 

đoán vi sinh vật.  

MT4. Trang bị quy trình kỹ thuật kháng sinh đồ định tính thường được sử dụng trên 

lâm sàng. 

MT5. Trang bị các quy trình xét nghiệm tìm một số vi sinh vật gây bệnh thường gặp 

trong các bệnh phẩm trên lâm sàng. 

2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

62.  Vi sinh 3 

MT1. Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của 

một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp. 

MT2. Hướng dẫn các bước tiếp cận chuẩn đoán và kế hoạch điều trị một số bệnh do 

các vi khuẩn thường gặp gây nên. 

MT3. Hướng dẫn tầm quan trọng của các phương pháp chẩn đoán huyết thanh học.  

MT4. Trang bị quy trình kỹ thuật kháng sinh đồ định lượng thường được sử dụng trên 

lâm sàng. 

MT5. Trang bị các quy trình xét nghiệm tìm một số vi sinh vật gây bệnh thường gặp 

trong các bệnh phẩm trên lâm sàng. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

63.  Vi sinh 4 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của nguyên tắc thu thập vào bảo quản bệnh phẩm. 

MT2. Hướng dẫn các trang thiết bị cơ bản của một phòng xét nghiệm vi sinh. 

MT3. Hướng dẫn tầm quan trọng của các kỹ thuật khảo sát trực tiếp bệnh phẩm vi 

sinh. 

2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT4. Trang bị các quy trình xét nghiệm tìm vi sinh vật gây bệnh trong các bệnh phẩm 

vi sinh thường gặp trên lâm sàng. 

64.  
Ký sinh 

trùng 1 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Phân tích đúng một số khái niệm về ký sinh trùng. 

MT2. Mô tả chi tiết để nhận biết một số hình thể giun, sán thường gặp ở Việt Nam. 

MT3. Nhận biết đúng một số giun, sán thường gặp ở Việt Nam. 

MT4. Thực hiện đúng quy trình xét nghiệm phân cơ bản. 

2 HK4 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

65.  
Ký sinh 

trùng 2 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Phân tích đúng đặc điểm một số đơn bào thường gặp. 

MT2. Trình bày chi tiết đặc điểm một số đơn bào thường gặp. 

MT3. Mô tả chi tiết đúng một số hình thể nấm ký sinh thường gặp. 

MT4. Nhận biết và phân tích đúng đặc điểm một số nấm ký sinh thường gặp.  

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

66.  
Ký sinh 

trùng 3 

Trong học phần này, giảng viên cung cấp, trang bị và hướng dẫn cho sinh viên một 

số kiến thức theo các mục tiêu cụ thể sau: 

MT1. Phân tích được đặc điểm hình thể từng loại KSTSR. 

MT2. Trình bày được quy trình xét nghiệm máu phát hiện KSTSR. 

MT3. Phân tích được đặc điểm hình thể một số loại tiết túc y học thường gặp. 

MT4. Trình bày quy trình bắt muỗi, mổ muỗi, định loại muỗi. 

2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

67.  
Xét nghiệm 

tế bào 1 

MT1. Trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giải phẫu bệnh - tế bào học. 

MT2. Hướng dẫn nhận xét và đánh giá các loại bệnh phẩm tế bào cụ thể. 

MT3. Hướng dẫn thực hiện một số phương pháp kỹ thuật xét nghiệm tế bào học 

thường quy. 

MT4. Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá tiêu bản sau khi thực hiện các quy trình kỹ 

thuật, xem xét mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật dùng cho chẩn đoán tế bào học. 

2 HK5 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

68.  
Xét nghiệm 

tế bào 2 

MT1. Trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, những biến đổi hình thái học của tế bào 

trong một số bệnh lý cụ thể. 

MT2. Trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, những biến đổi hình thái học của tổ chức 

mô trong một số bệnh lý cụ thể. 

2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT3. Hướng dẫn đánh giá, đối chiếu kết quả tế bào học và mô bệnh học các bệnh lý 

thường gặp, qua đó củng cố lại các kỹ thuật tế bào. 

MT4. Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá tiêu bản sau khi thực hiện các quy trình kỹ 

thuật, xem xét mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật dùng cho chẩn đoán tế bào - mô bệnh học. 

69.  
Enzyme 

học lâm 

sàng 

MT1. Trang bị những kiến thức về cấu tạo và cơ chế hoạt động của Enzyme và CoE. 

MT2. Hướng dẫn nhận xét và nhận định được các xét nghiệm Enzyme trong chẩn 

đoán  và điều trị. 

MT3. Hướng dẫn thực hiện thành thạo, đúng quy trình kỹ thuật của các xét nghiệm 

Enzyme và CoE. 

MT4. Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá được kết quả sau khi thực hiện các quy trình 

kỹ thuật, xem xét mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật dùng trong chẩn đoán và điều trị. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

70.  

Đề kháng 

kháng sinh 

– Các kỹ 

thuật kháng 

sinh đồ 

chuyên biệt 

MT1. Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu về 

thuốc kháng sinh và các cơ chế kháng thuốc ở vi sinh vật 

MT2. Trang bị cho sinh viên các kiến thức lý thuyết về kỹ thuật thực hiện kháng 

sinh đồ cơ bản và chuyên biệt. Ứng dụng trong phát hiện các vi sinh vật kháng 

ESBL, MRS, MLSB. 

MT3. Trang bị cho sinh viên các quy trình thực hiện các kỹ thuật PCR trong xác 

định vi sinh vật kháng thuốc 

MT4. Cung cấp cho sinh viên một số nguyên tắc an toàn thí nghiệm và các bước 

thực hiện xét nghiệm kháng sinh đồ phát hiện vi sinh vật kháng thuốc  

MT5. Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành quy trình xét 

nghiệm chẩn đoán vi sinh vật kháng thuốc theo kỹ thuật kháng sinh đồ cơ bản và 

chuyên biệt 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

71.  
Hóa sinh 

máu 

MT1. Trang bị những kiến thức cơ bản về chức năng ,tính chất lý hoá, pH và các hệ 

thống đệm của máu. 

MT2. Hướng dẫn thực hiện thành thạo, đúng qui trình kỹ thuật các xét nghiệm về hoá 

sinh máu. 

MT3. Hướng dẫn biện luận được sự thay đổi các chỉ số Hóa sinh  máu trong lâm sàng. 

MT4. Hướng dẫn nhận xét và đánh giá sự thay đổi các chỉ số Hóa sinh trong máu. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

72.  
Thực tập 

Vi sinh 1 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của các phương pháp thu thập, vận chuyển và bảo 

quản bệnh phẩm vi sinh trên lâm sàng. 
2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 
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MT2. Hướng dẫn các bước thực hiện pha chế thuốc nhuộm và môi trường nuôi cấy vi 

khuẩn thường dùng tại phòng xét nghiệm vi sinh. 

MT3. Hướng dẫn tầm quan trọng của các kỹ thuật khảo sát trực tiếp các bệnh phẩm 

vi sinh. 

MT4. Cung cấp các biện pháp khử trùng, tiệt trùng thường dùng tại các phòng xét 

nghiệm 

MT5. Trang bị quy trình chẩn đoán các cầu khuẩn Gram dương và trực khuẩn Gram 

âm thường gặp trên lâm sàng. 

kết thúc học 

phần 70% 

73.  
Thực tập 

Ký sinh 

trùng 1 

MT1. Hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật thu thập và bảo quản phân để xét nghiệm 

tìm ký sinh trùng. 

MT2. Hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng. 

MT3. Hướng dẫn thực hiện quy trình tập trung ký sinh trùng trong phân, cấy phân và 

nhuộm mẫu phân. 

MT4. Hướng dẫn thực hiện được kỹ thuật đếm trứng theo phương pháp Kato – Katz, 

và phương pháp Stoll. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

74.  
Thực tập 

Hóa sinh 1 

MT1. Trang bị những kiến thức về các xét nghiệm về Hormon 

MT2. Hướng dẫn  xét nghiệm các chất điện giải. 

MT3. Hướng dẫn xét nghiệm về dich thấm và dịch tiết.   

MT4. Hưóng dẫn kiểm tra và đánh giá đúng về quy trình kỹ thuật các xét nghiệm 

Hormon, các chất điện giải, các xét nghiệm hóa sinh. 

2 HK6 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

75.  
Thực tập 

Huyết học 

1 

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về huyết học để sinh viên có thể áp 

dụng trong thực tiễn sau khi ra trường. 

MT2. Ôn tập cho sinh viên lại những kiến thức đã được học ở những học phần trước 

đó để sinh viên có thể nắm được những kiến thức nền tảng của ngành huyết học. 

MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình xét nghiệm huyết 

học, biện luận được kết quả xét nghiệm huyết học và xử lý chúng. 

MT4. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm huyết học. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

76.  
Thực tập 

Giải phẫu 

bệnh 1 

MT1. Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quy trình mô bệnh học thường 

quy. 

MT2. Hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật bảo quản, cắt lọc, chọn mẫu bệnh phẩm. 

2 HK7 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT3. Hướng dẫn thực hiện thành thạo kỹ thuật xử lý mô và nhuộm cơ bản trong quy 

trình mô bệnh học thường quy. 

MT4. Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá chất lượng tiêu bản sau khi thực hiện quy trình 

xét nghiệm, xem xét mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật dùng cho chẩn đoán mô bệnh học. 

77.  
Thực tế 

nghề 

nghiệp 

MT1. Hướng dẫn sinh viên hệ thống hóa và vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành đã được đào tạo vào thực tiễn tại cơ sở y tế. 

MT2. Hướng dẫn sinh viên hiểu được chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của cơ sở y tế 

cũng như chức năng, nhiệm vụ của một cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học.  

MT3. Trang bị kiến thức cho sinh viên về thực tiễn công tác xét nghiệm ở cơ sở y tế, 

phát triển khả năng giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế 

cũng như kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc hiệu quả. 

MT4. Trang bị cho sinh viên kỹ năng tay nghề, thực hiện thành thạo các quy trình kỹ 

thuật xét nghiệm cũng như những công việc liên quan. 

MT5. Trang bị kiến thức cho sinh viên về quy trình nội kiểm, ngoại kiểm, an toàn 

sinh học và quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, vật tư hóa chất trong phòng 

xét nghiệm. 

2 HK6 

Điểm đánh 

giá sổ tay 

thực tế nghề 

nghiệp 100%  

78.  
Thực tập 

Giải phẫu 

bệnh 2 

MT1. Hướng dẫn thực hiện kỹ thuật nhuộm Papanicolaou. 

MT2. Hướng dẫn thực hiện thành thạo quy trình xét nghiệm, chẩn đoán tầm soát ung 

thư cổ tử cung. 

MT3. Hướng dẫn đánh giá chất lượng tiêu bản. 

MT4. Hướng dẫn giải thích, biện luận kết quả xét nghiệm tế bào cổ tử cung. 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

79.  
Thực tập 

Vi sinh 2 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của các phương pháp thu thập, vận chuyển và bảo 

quản bệnh phẩm vi sinh trên lâm sàng. 

MT2. Cung cấp các bước thực hiện pha chế thuốc nhuộm và môi trường nuôi cấy vi 

khuẩn thường dùng tại phòng xét nghiệm vi sinh. 

MT3. Trang bị quy trình thực hiện kỹ thuật kháng sinh đồ định tính và định lượng. 

MT4. Trang bị quy trình chẩn đoán vi sinh vật ở các bệnh phẩm vi sinh thường gặp 

trên lâm sàng. 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

80.  
Thực tập 

Ký sinh 

trùng 2 

MT1. Hướng dẫn nhận dạng được hình thể, đặc điểm sinh học, hình thể, chu trình 

phát triển của ký sinh trùng sốt rét, tiết túc và một số vi nấm thường gặp. 2 HK8 
Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 
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 MT2. Hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật thu thập, bảo quản và vận chuyển đúng 

nguyên tắc. 

 MT3. Hướng dẫn thực hiện thành thạo kỹ thuật xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt 

rét, xét nghiệm vi nấm và thu thập tiết túc. 

kết thúc học 

phần 70% 

81.  
Thực tập 

Huyết học 

2 

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về huyết học để sinh viên có thể áp 

dụng trong thực tiễn sau khi ra trường.  

MT2. Ôn tập cho sinh viên lại những kiến thức đã được học ở những học phần trước 

đó để sinh viên có thể nắm được những kiến thức nền tảng của ngành huyết học. 

MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình xét nghiệm huyết 

học, biện luận được kết quả xét nghiệm huyết học và xử lý chúng. 

MT4. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm huyết học. 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

82.  
Thực tập 

Hóa sinh 2 

MT1. Trang bị những kiến thức về các xét nghiệm, thử nghiệm dùng để thăm dò 

chức năng Tụy, Gan, Thận. 

MT2. Hướng dẫn các xét nghiệm dùng để chẩn đoán tình trạng nhiễm độc  

MT3. Hướng dẫn các xét nghiệm định lượng  các chất chỉ điểm ung thư. 

MT4. Hướng dẫn kiểm tra, bảo quản tốt máy móc, thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

và trung thực trong thao tác kỹ thuật. 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

83.  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

MT1. Hướng dẫn sinh viên hệ thống hóa và vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành xét nghiệm đã được đào tạo vào thực tiễn tại cơ sở y tế. 

MT2. Hướng dẫn cách thức tổ chức, quản lý và thực hành tốt để giải quyết các vấn đề 

thuộc chuyên môn xét nghiệm, phục vụ yêu cầu chẩn đoán, điều trị cho người bệnh 

và cộng đồng. 

MT3. Hướng dẫn sinh viên thực hiện một khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh. 

MT4. Trang bị cho sinh viên kỹ năng về thực tiễn công tác xét nghiệm ở cơ sở y tế, 

phát triển khả năng giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế 

cũng như kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc hiệu quả. 

10 HK8 

Điểm báo cáo 

khóa luận 

100% 

84.  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

MT1. Trang bị kiến thức cần thiết trong công tác xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, điều 

trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. 

MT2. Hướng dẫn cách thức tổ chức, quản lý và thực hành tốt để giải quyết các vấn đề 

thuộc chuyên môn xét nghiệm, phục vụ yêu cầu chẩn đoán, điều trị cho người bệnh 

và cộng đồng. 

4 HK8 

Điểm báo cáo 

chuyên đề 

100% 
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MT3. Hướng dẫn sinh viên thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp hoàn chỉnh. 

MT4. Rèn luyện đức tính trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên 

môn, hết lòng phục vụ người bệnh và chân thành hợp tác với đồng nghiệp. 

 

85.  
Ký sinh 

trùng cuối 

khóa 

MT1. Hướng dẫn nhận dạng được hình thể, đặc điểm sinh học, hình thể của các ký 

sinh trùng phổ biến. 

 MT2. Hướng dẫn vận dụng chu trình phát triển cũng như các tính chất sinh học của 

ký sinh trùng để giải thích đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, chẩn đoán, nguyên tắc điều trị 

và phòng ngừa các bệnh do ký sinh trùng gây ra. 

 

1 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

86.  
Vi sinh 

cuối khóa 

MT1. Hướng dẫn tầm quan trọng của về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 

MT2. Cung cấp các kiến thức về vi khuẩn gây bệnh thường gặp và phương pháp chuẩn 

đoán các vi khuẩn này trên lâm sàng.  

MT3. Trang bị các kỹ thuật kháng sinh đồ định tính và định lượng. 

MT4. Cung cấp lại các kiến thức cơ bản về một số kỹ thuật vi sinh đã được học ở 

những học kỳ trước như pha chế thuốc nhuộm, môi trường nuôi cấy, kỹ thuật nuôi 

cấy vi khuẩn, … 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

87.  
Hóa sinh 

cuối khóa 

MT1. Trang bị những thức về nguyên lý của các xét nghiệm thường dùng trong chẩn 

đoán, theo dõi một số bệnh gan mật, thận, tim mạch, tuyến giáp và một số tuyến nội 

tiết khác 

MT2. Hướng dẫn thực hiện được các xét nghiệm thường dùng trong chẩn đoán, theo 

dõi một số bệnh gan mật, thận, tim mạch, tuyến giáp và một số tuyến nội tiết khác. 

MT3. Hướng dẫn đánh giá và biện luận được các xét nghiệm thường dùng trong chẩn 

đoán, theo dõi một số bệnh gan mật, thận, tim mạch, tuyến giáp và một số tuyến nội 

tiết khác. 

MT4. Hướng dẫn kiểm tra và bảo quản tốt máy móc, thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính 

xác và trung thực trong thao tác kỹ thuật. 

2 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 

88.  
Huyết học 

cuối khóa 

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về huyết học để sinh viên có thể áp 

dụng trong thực tiễn sau khi ra trường. 

MT2. Ôn tập cho sinh viên lại những kiến thức đã được học ở những học phần trước 

đó để sinh viên có thể nắm được những kiến thức nền tảng của ngành huyết học. 

1 HK8 

Điểm bộ phận 

30%, điểm thi 

kết thúc học 

phần 70% 
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MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình xét nghiệm huyết 

học, biện luận được kết quả xét nghiệm huyết học và xử lý chúng. 

MT4. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm huyết học. 

 

8.3. Ngành Y đa khoa 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Triết học 

Mác-Lênin 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5 học phần thuộc khối kiến thức lý luận chính 

trị, mang tính bắt buộc. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về triết học và 

vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư 

cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là 

sự vận dụng, phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào 

nghiên cứu đời sống xã hội. Từ đó, người học hiểu được cơ sở thế giới quan, phương pháp 

luận khoa học và có thể vận dụng sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

2.  
Tiếng Anh 

1 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, đồng thời 

phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, được sử 

dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về các nước trên 

thế giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, tính cách con người, đồ ăn và 

thức uống, công việc, đồ vật trong nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể 

phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

3.  
Tin học 

Đại cương 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cương, giảng dạy cho sinh viên năm 

thứ nhất, hệ đại học của tất cả các chuyên ngành.  

Học phần Tin học Đại cương hướng dẫn sinh viên đạt được các kiến thức tổng quan về máy 

tính và quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để giải quyết 

các yêu cầu công việc. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử 

dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: soạn thảo văn bản với 

Microsoft Word, tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, thiết kế và xây 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ 

năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

4.  
Hóa học 

Đại cương 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử giúp cho 

sinh viên hiểu rõ được các quá trình hóa học như: nhiệt động lực học ứng dụng trong hóa học, 

động học các phản ứng hóa học, khái niệm về dung dịch và các đặc điểm của dung dịch; các 

vấn đề kiến thức cơ bản trong hóa hữu cơ (liên kết cộng hóa trị trong hợp chất hữu cơ, hiệu 

ứng chuyển dịch electron, cơ chế các loại phản ứng trong hợp chất hữu cơ, tính chất và 

phương pháp điều chế các hợp chất hữu cơ. Các kiến thức đại cương này giúp sinh viên vận 

dụng để học tiếp các học phần chuyên ngành có liên quan đến hóa học. Hơn nữa học phần còn 

trang bị cho sinh viên không chuyên những kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc trong phòng 

thí nghiệm hoá học; cách tiến hành một bài thí nghiệm, trên cơ sở các bài thí nghiệm để hiểu 

sâu sắc thêm phần lí thuyết hoá học và tạo điều kiện để sinh viên có thể học tốt các môn học 

cơ sở và chuyên ngành. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

5.  
Sinh học 

đại cương 

Sinh học đại cương là học phần bao gồm những kiến thức khái quát nhất về Sinh học; cung cấp 

cho người học những kiến thức cơ bản về các đặc trưng của cơ thể sống; cấu trúc và chức năng 

của các mô, các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể sinh vật đa bào; cơ sở vật chất và cơ chế 

của di truyền, biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào; các qui luật di truyền qua nhân, qua tế 

bào chất và di truyền quần thể; các loại biến dị và vai trò của các biến dị đối với tiến hóa và 

chọn giống; các nhân tố sinh thái trong môi trường sống của sinh vật; các đặc trưng cơ bản của 

quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái và các loại diễn thế sinh thái. Rèn luyện cho 

người học các kỹ năng cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm. 

 Các kiến thức của học phần có liên quan đến kiến thức của nhiều môn học khác, như: Tế bào 

học, Di truyền học, Di truyền y học, Di truyền người và quần thể, Sinh học thực vật, Thực vật 

học, Hình thái – Giải phẫu thực vật, Phân loại học thực vật, Sinh lý học thực vật, Giải phẫu – 

Sinh lý người và động vật, Tiến hóa và đa dạng sinh học, Khoa học môi trường, Sinh học phát 

triển, Hóa sinh, Vi sinh, Lý sinh…Vì thế các kiến thức của học phần là cơ sở để giải thích một 

số hiện tượng Sinh học trong tự nhiên và đời sống, làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức của 

các học phần có liên quan trong chương trình đào tạo của các ngành: Y học, Sư phạm Sinh 

học, Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm Sinh, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Quản lý 

tài nguyên rừng và môi trường, Thú y, Chăn nuôi - Thú y… 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

6.  
Di truyền y 

học 

Nội dung của học phần gồm các khối kiến thức về: quy luật di truyền các tính trạng, bệnh tật ở 

người; cơ chế phát sinh bệnh tật ở mức tế bào, phân tử; các nguyên tắc trong phòng và chẩn 

đoán các bệnh tật di truyền.Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về các quy luật di 

3 HKI 
Điểm tích lũy 

30%, điểm 
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truyền ở người (di truyền đơn gen, đa gen, đa nhân tố, di truyền quần thể); các kiểu đột biến 

nhiễm sắc thể, đột biến gen và ảnh hưởng của chúng trong biểu hiện các tính trạng, bệnh tật ở 

người; các bước thực hiện chẩn đoán, tư vấn bệnh tật di truyền. 

thi cuối kì 

70% 

7.  
Thể dục cơ 

bản và 

Điền kinh 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong chương trình 

đào tạo hệ Đại học của Trường Đại học Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên các tư thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

1 HK1 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

8.  
Bóng 

chuyền cơ 

bản 

Bóng chuyền là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện, 

vui chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về 

bóng chuyền. 

Tập luyện Bóng chuyền giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan 

để thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng chuyền giúp người học phải di chuyển và 

hoạt động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

9.  
Bơi lội cơ 

bản 

Bơi lội là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập luyện bơi lội 

một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần 

lạc quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động tác 

bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch. 

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng được những hiểu biết về luật và tập 

luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nước. Ngoài ra 

Học phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong … 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

10.  
Cầu lông 

cơ bản 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện. 

Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận động trong đó bao gồm các 

hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh; đồng thời phát triển tương ứng các hệ thống cơ quan khác của 

cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là 

sự phát triển các tố chất vận động thể lực quan trọng của con người như: sức mạnh, sức nhanh, 

sức bền, khả năng phối hợp vận động. 

 Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng 

cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn 

diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ 

trẻ. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm 

chất đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu cầu lông còn 

có tác dụng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con 

người, giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

11.  
Bóng bàn 

cơ bản 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tương đối phát triển ở nước ta. Trong kế hoạch đào tạo của 

nhà trường, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản đối với chuyên ngành Giáo 

dục Thể chất dành cho sinh viên. 

Học phần trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. 

Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ thuật cơ 

bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ căn bản tốt. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

12.  
Thể dục 

Nhịp điệu 

cơ bản 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng như việc sử dụng 

7 bước cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng như việc thực hiện không sai xót nhóm động tác 

có độ khó. 

Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng thực hiện liên tiếp những cấu trúc có cường độ 

cao và phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đích chính của 

Học phần khiêu vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe. 

Thể dục Aerobic không chỉ là một học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng người 

dân từ cuối những năm 80 mà nó còn là một học phần thể thao mang tính thi đấu cao hàng 

đầu. Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, sự phối hợp vận 

động và kết hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dưới 2 phút. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

13.  Taekwondo 

Cũng như các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu đối kháng cá 

nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, được thực hiện với khối lượng và cường độ cao luôn biến động 

trong thời gian dài, ra đòn liên tục, tập trung cao, phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ 

quan trong cơ thể. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

14.  
Bóng đá cơ 

bản 

Bóng đá là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập luyện 

bóng đá một cách có hệ thống và khoa học giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, 

tinh thần lạc quan đem lại cho người học nhiều lợi ích thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm được một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát 

triển nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát 

triển toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất 

cho thế hệ trẻ. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác để nâng 

cao thể chất cho sinh viên. 

15.  
Bóng rổ cơ 

bản 

Bóng rổ là học phần tự chọn được đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện, 

vui chơi ngoại khóa.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. 

Tập luyện Bóng rổ giúp cho cơ thể người tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để 

thực hiện tốt các công việc được tốt hơn. Bóng rổ giúp người học phải di chuyển và hoạt động 

liên tục nên nó sẽ giúp bạn có được một cơ thể dẻo dai. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

16.  Cờ vua 1 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày nay, Cờ vua 

là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người tại nhà riêng, trong 

câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi Cờ vua được coi là một cách 

để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, 

tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng 

con người mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HKI 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

17.  Cờ vua 2 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày nay, Cờ vua 

là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người tại nhà riêng, trong 

câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi Cờ vua được coi là một cách 

để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, 

tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng 

con người mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

18.  Cờ vua 3 

Cờ vua là trò chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày nay, Cờ vua 

là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người tại nhà riêng, trong 

câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải.Việc học tập, chơi Cờ vua được coi là một cách 

để rèn luyện tư duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, 

tạo tiền đề để học tập các Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng 

con người mới xã hội chủ nghĩa. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

19.  
Kỹ năng 

mềm 

Học phần kỹ năng mềm được xếp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học của 

tất cả các ngành tại Trường Đại học Tây Nguyên. Học phần này có vị trí quan trọng trong việc 

hình thành cho sinh viên những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung 

của thời đại. Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác 

lập mục tiêu và làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức công việc 

và quản lí thời gian. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ hình thành và vận dụng 

2 HK1 

Điểm tích lũy 

=0%, điểm 

thi cuối kì 

=100% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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được một cách linh hoạt những kỹ năng mềm này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, 

giúp sinh viên trở nên năng động hơn, góp phần đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng 

lao động. Với những kiến thức và kỹ năng mềm được rèn luyện trong học phần, sinh viên còn 

có thể vận dụng sáng tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong chương trình 

đào tạo của ngành. 

20.  
Khởi 

nghiệp 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. Học phần 

cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị những điều kiện cần và 

đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. Học phần cũng đồng thời 

trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng được một kế hoạch hành động cho ý 

tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi 

trường kinh doanh. Ngoài ra học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một 

doanh nhân đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh 

nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. Đây 

là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị điều hành, Quản trị tài 

chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần được thiết kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ 

bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập học phần này. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

21.  

Kinh tế 

chính trị 

Mác - 

Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5  học phần thuộc khối kiến thức Lý luận 

chính trị và được học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học phần trang bị cho người học 

các kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trường; những tri thức kinh tế chính trị về 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, người học hiểu được cơ sở khách quan của các 

chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan 

hệ lợi ích trong nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

cũng như những vấn đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

22.  
Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh viên tích 

lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, lồng ghép trong bốn 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường Đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 2 giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần 

thiết để sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển 

bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

3 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con 

người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

23.  Lý sinh 

Các chủ đề của lý sinh là các nguyên tắc vật lý làm nền tảng cho tất cả các quá trình của 

hệ thống sống. Điều này cũng bao gồm các tác nhân lý sinh môi trường, đại diện cho ảnh hưởng 

của môi trường vật lý đến các chức năng sinh lý. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống các 

kiến thức gồm các nguyên lý cơ bản về năng lượng và động lực học của hệ thống sinh học; cơ 

chế vật lý cơ bản của quá trình trao đổi chất các cấp độ vi mô (tế bào) và vĩ mô (tuần hoàn, hô 

hấp); thuộc tính điện học của hệ thống sống; và tác động của môi trường vật lý (dòng điện, sóng 

âm, ánh sáng, và bức xạ ion hóa) lên hệ thống sống. Thông qua nghiên cứu học phần lý sinh, 

sinh viên có cái nhìn cơ bản về cách thức hệ thống sống vận hành được giải thích trên cơ sở vật 

lý học, từ đó có thể tiếp cận tốt hệ thống các học phần chuyên sâu về sinh lý thực vật, sinh lý 

động vật, sinh học phân tử, hóa sinh, nguyên lý các thiết bị công nghệ sinh học, vật liệu sinh 

học đối với sinh viên khối ngành sinh học và các học phần hóa sinh, dược lý, sinh lý học đối 

với sinh viên y đa khoa. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

24.  

Đường lối 

quân sự và 

an ninh của 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan 

điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 

qua các thời kỳ; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình 

mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; 

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an 

ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức lý luận cơ 

bản tiền đề, làm cơ sở để vận dụng học những học phần khác. 

3 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

25.  
Công tác 

quốc phòng 

và an ninh 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà 

nước trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của 

các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu 

tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, 

chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm 

của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; 

An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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26.  
Quân sự 

chung 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp sư 
phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chương trình môn học, nhằm trang bị cho 

người học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong 

tuần; các chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học 

tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình 

quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; hiểu biết chung về 

các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 

3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

1 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

27.  

Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp sư 
phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 
Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chương trình môn 

học. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; từng 

người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự; từng người làm 

nhiệm vụ canh gác (cảnh giới). 

2 HK2 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

28.  Giải phẫu 1 

Giải phẫu học là môn học nghiên cứu các hình thể và cấu trúc của cơ thể. Mối liên quan 

giữa các bộ phận trong cơ thể và tương quan của toàn bộ cơ thể với môi trường. Đây là môn 

học cơ sở rất cần thiết cho các môn học khác cũng như các môn y học lâm sàng. Về phương 

pháp tiếp cận học phần giải phẫu lồng ghép nhiều phương pháp như giải phẫu chức năng, giải 

phẫu phát triển, giải phẫu so sánh, giải phẫu định khu, giải phẫu hệ thống. Học phần này sẽ cung 

cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức tổng hợp theo định khu các vùng chính của cơ thể. Các 

kiến thức về vị trí, sự sắp xếp và liên quan của các thành phần xương, cơ, mạch thần kinh của 

chi, đầu mặt. Cấu tạo, hoạt động và mối tương quan của hệ thần kinh với các phần của cơ thể. 

Đồng thời học phần cũng cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức sâu liên quan đến các 

môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương, bệnh lý 

các vùng chi, đầu mặt, thần kinh để hình thành thái độ của sinh viên trong quá trình học kiến 

thức. 

3 HK1 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

29.  
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 5 học phần thuộc khối kiến thức lý luận 

chính trị, mang tính bắt buộc. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong việc thực 

hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trình bày một cách có hệ thống một số vấn đề 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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mang tính quy luật trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại như: vấn đề xây dựng 

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề liên minh giai cấp, 

vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc, vấn đề gia đình,… 

30.  
Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những 

đoạn hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô 

tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn 

bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn 

gọn… bằng tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên 

hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. 

3  

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

31.  Giải phẫu 2 

Giải phẫu học là môn học nghiên cứu các hình thể và cấu trúc của cơ thể. Mối liên quan 

giữa các bộ phận trong cơ thể và tương quan của toàn bộ cơ thể với môi trường. Đây là môn 

học cơ sở rất cần thiết cho các môn học khác cũng như các môn y học lâm sàng. Về phương 

pháp tiếp cận học phần giải phẫu lồng ghép nhiều phương pháp như giải phẫu chức năng, giải 

phẫu phát triển, giải phẫu so sánh, giải phẫu định khu, giải phẫu hệ thống. Học phần này sẽ cung 

cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức tổng hợp theo định khu các vùng chính của cơ thể. Các 

kiến thức về vị trí, sự sắp xếp, cấu tạo và liên quan của các tạng trong ngực, bụng và chậu. Cấu 

tạo và đặc điểm của các thành phần tạo nên lồng ngực, ổ bụng và đáy chậu. 

Đồng thời học phần cũng cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức sâu liên quan đến các 

môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương, bệnh lý 

các vùng ngực, bụng, chậu để hình thành thái độ của sinh viên trong quá trình học kiến thức 

các môn chuyên ngành. 

4 HK2 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

32.  Mô phôi 

Học phần này gồm các bài học giúp trang bị cho sinh viên kiến thức có thể mô tả và nhận biệt 

được cấu trúc trúc vi thể, siêu vi thể, phân tử của các mô trong cơ thể bình thường và cấu trúc 

vi thể của các cơ quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể người. Môn học cung cấp các thông tin 

về quá trình hình thành và phát triển của phôi, thai. Từ đó sinh viên có thể liên hệ được giữa 

cấu trúc mô học với các chức năng mà nó đảm nhận. Nhận ra những thay đổi bệnh học trong 

các mô và các cơ quan. Những bất thường trong quá trình tạo phôi của các cơ quan. 

3 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

33.  
Thực tập 

Mô phôi 

Học phần này gồm các bài học giúp trang bị cho sinh viên kiến thức có thể mô tả và nhận biệt 

được cấu trúc trúc vi thể của các mô trong cơ thể bình thường và cấu trúc vi thể của các cơ 

quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể người dưới kính hiển vi quang học. 

1 HK3 
Điểm tích lũy 

30%, điểm 
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thi cuối kì 

70% 

34.  
Sinh lý học 

1 

Môn Sinh lý học 1 là môn học nghiên cứu chức năng của từng tế bào, từng cơ quan và hệ 

thống cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. Sinh lý 

học là môn học cơ sở rất quan trọng của y học. Những kiến thức về sinh lý học trực tiếp phục 

vụ cho các môn bệnh học và là cơ sở để giải thích và phát hiện các rối loạn chức năng trong 

tình trạng bệnh lý. Sinh lý học là một ngành khoa học chức năng vì vậy nó liên quan chặt chẽ 

với các ngành khoa học hình thái như giải phẫu học, mô học, và các ngành khoa học tự nhiên 

như  sinh học và lý sinh học...Cấu trúc và chức năng có mối liên hệ chặt chẽ, trong đó chức 

năng quyết định cấu trúc, vì vậy để học tốt môn sinh lý học trước hết cần phải có kiến thức về 

giải phẫu và mô học, cần có sự so sánh liên hệ về chức năng giữa các cơ quan và hệ thống cơ 

quan, phải đặt chúng trong mối liên quan với nhau và mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường 

và phải biết áp dụng các kiến thức sinh lý học để giải thích các hiện tượng, các triệu chứng 

trong trường hợp bệnh lý. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

35.  
Thực tập 

Sinh lý học 

1 

Môn Sinh lý học 1 là môn học nghiên cứu chức năng của từng tế bào, từng cơ quan và hệ 

thống cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường.  Sinh lý 

học 1- phần thực hành là môn học thuộc khối y học cơ sở, các bài thực hành minh họa những 

hiện tượng được mô tả khi dạy lý thuyết, vì vậy các bài thực hành  nhằm mục đích rèn luyện 

tác phong nghiêm túc, thận trọng và khéo léo trong phòng thí nghiệm, nhất là những thí 

nghiệm trên người và trên động vật thực nghiệm, giúp sinh viên tiếp cận với một số xét 

nghiệm hoặc thăm dò chức năng đang được sử dùng thường xuyên ở các phòng khám, trung 

tâm y tế, bệnh viện.., vì vậy sinh viên cần phải nắm được kiến thức lý thuyết trước khi học 

thực hành  để hiểu và giải thích được các hiện tượng trên thí nghiệm. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

36.  
Tâm lý y 

học - Y 

đức 

Học phần trình bày các khái niệm cơ bản về tâm lý y học,  tâm lý lứa tuổi và tâm lý của bệnh 

nhân, các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, mối quan hệ của thầy thuốc với bệnh nhân, gia đình, 

cộng đồng và đồng nghiệp. Các khái niệm đạo đức chung và đạo đức nghề y, nguyên lý cơ 

bản của đạo đức y học và khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu. Đề cập đến tâm lý của người 

khoẻ mạnh, tâm lý của người mắc bệnh và cách giao tiếp với các đối tượng bệnh nhân. Phần 

này cũng đề cập đến cách phòng chống tâm chấn, liệu pháp tâm lý để phục hồi sức khoẻ cho 

các đối tượng bệnh nhân. Những nguyên lý cơ bản của đạo đức và đạo đức của người cán bộ y 

tế trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

37.  
Miễn dịch 

đại cương 

Miễn dịch học là môn học nghiên cứu về sự bảo vệ của cơ thể chống lại các đại phân tử 

ngoại lai hoặc vi sinh vật xâm nhập và những đáp ứng của cơ thể với chúng. Các tác nhân xâm 
1 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 
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nhập bao gồm virut, vi khuẩn, đơn bào hoặc các ký sinh trùng lớn hơn. Ngoài ra, cơ thể có thể 

sinh ra các đáp ứng miễn dịch chống lại những protein của bản thân (và các phân tử khác) trong 

tự miễn và các tế bào bất thường của bản thân trong miễn dịch ung thư. 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể, cấu trúc và chức năng 

của kháng nguyên và kháng thể, đáp ứng và cơ chế điều hoà đáp ứng miễn dịch, nguyên lý kết 

hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, các kỹ thuật miễn dịch ứng dụng trong chẩn 

đoán bệnh và nguyên lý bảo quản và sử dụng các loại vắcxin phòng bệnh. Các kiến thức thu 

nhận được trong quá trình học tập môn học này sẽ giúp sinh viên làm quen với bản chất của 

hệ thống miễn dịch cơ thể và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hệ thống miễn dịch đối với bảo 

vệ sức khoẻ con người. 

thi cuối kì 

70% 

38.  
Phơi nhiễm 

nghề 

nghiệp 

Môi trường bệnh viện được coi là một trong những mỗi trường làm việc nguy hiểm hàng đầu, 

bên cạnh áp lực công việc thì nhân viên y tế phải đối mặt với rất nhiều những nguy cơ phơi 

nhiễm của các tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm mà nhân 

viên y tế có thể gặp lúc hành nghề như viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, vi rút HIV, vi 

khuẩn Lao… Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên y khoa một số kiến thức, thái độ và kỹ 

năng về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, các biện pháp phòng ngừa và xử trí khi xảy 

ra các tình huống phơi nhiễm nghề nghiệp. Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tốt được xem là 

một tiêu chuẩn quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đồng 

thời phản ánh trách nhiệm bảo vệ bản thân của người thầy thuốc trong quá trình hành nghề. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

39.  
Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp sinh viên 

tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng ghép trong bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường đại học Tây 

Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe 

những đoạn hội thoại, độc thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm 

bản thân hoặc mô tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các 

văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thư tín và các bài luận bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hướng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu được các 

phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng 

Anh ở cấp độ cao hơn.  

3 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Ngoài ra, học phần tiếng Anh 4 còn giúp sinh viên tích tích lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

40.  
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương của chương trình đào tạo các ngành đại học, cao đẳng. Học phần gồm 6 chương, cung 

cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà 

nước Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; văn hóa, đạo đức, con người. 

3 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

41.  Hoá sinh 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng biết được cấu tạo, chuyển hoá 

các chất ở một số cơ quan trong cơ thể. Thao tác và biện luận được các chỉ số hoá sinh máu và 

nước tiểu của người bình thường và một số bệnh lý thường gặp. 

Xét nghiệm sinh hóa máu là loại xét nghiệm nhằm đo nồng độ hay hoạt độ của một số chất 

trong máu, qua đó giúp đánh giá chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Nội dung học phần 

bao gồm những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Hoá sinh. Theo đó, sinh viên có khả năng 

thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản trong lĩnh vực Hoá sinh, nhận định được 

giữa giá trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý trong cơ thể. Sinh viên có thể đánh giá được 

chất lượng bệnh phẩm, kiểm tra chất lượng xét nghiệm làm ra, từ đó đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

cho các xét nghiệm hoá sinh. Nội dung học phần giúp cho sinh viên có kiến thức tổng quát về 

các chức năng, tính chất lý hoá, pH và các hệ thống đệm của máu . Biết được thành phần hoá 

học của máu, ý nghĩa về sự thay đổi một số chất trong máu. 

2 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

42.  
Thực tập 

hóa sinh 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng biết được cấu tạo, chuyển hoá 

các chất ở một số cơ quan trong cơ thể. Thao tác và biện luận được các chỉ số hoá sinh máu và 

nước tiểu của người bình thường và một số bệnh lý thường gặp. 

Xét nghiệm sinh hóa máu là loại xét nghiệm nhằm đo nồng độ hay hoạt độ của một số chất 

trong máu, qua đó giúp đánh giá chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Nội dung học phần 

bao gồm những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Hoá sinh. Theo đó, sinh viên có khả năng 

thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản trong lĩnh vực Hoá sinh, nhận định được 

giữa giá trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý trong cơ thể. Sinh viên có thể đánh giá được 

chất lượng bệnh phẩm, kiểm tra chất lượng xét nghiệm làm ra, từ đó đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

cho các xét nghiệm hoá sinh. Nội dung học phần giúp cho sinh viên có kiến thức tổng quát về 

các chức năng, tính chất lý hoá, pH và các hệ thống đệm của máu . Biết được thành phần hoá 

học của máu, ý nghĩa về sự thay đổi một số chất trong máu. 

1 HK3 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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43.  
Sinh lý học 

2 

Môn Sinh lý học 2 nghiên cứu vai trò điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và mối 

tương quan giữa cơ thể với môi trường, nghiên cứu về sự điều hòa chức năng để đảm bảo cho 

sự tồn tại, phát triển và thích ứng của cơ thể với sự biến đổi của môi trường sống. Sinh lý học 

là môn học cơ sở rất quan trọng của y học. Những kiến thức về sinh lý học trực tiếp phục vụ 

cho các môn bệnh học và là cơ sở để giải thích và phát hiện các rối loạn chức năng trong tình 

trạng bệnh lý. Sinh lý học là một ngành khoa học chức năng vì vậy nó liên quan chặt chẽ với 

các ngành khoa học hình thái như giải phẫu học, mô học và các ngành khoa học tự nhiên như  

sinh học và lý sinh học...Cấu trúc và chức năng có mối liên hệ chặt chẽ, trong đó chức năng 

quyết định cấu trúc, vì vậy để học tốt môn sinh lý học trước hết cần phải có kiến thức về giải 

phẫu và mô học, cần có sự so sánh liên hệ về chức  năng giữa các cơ quan và hệ thống cơ 

quan, phải đặt chúng trong mối liên quan với nhau và mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường 

và phải biết áp dụng các kiến thức sinh lý học để giải thích các hiện tượng, các triệu chứng 

trong trường hợp bệnh lý. 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

44.  
Thực tập 

Sinh lý học 

2 

Môn Sinh lý học 2 nghiên cứu vai trò điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và mối 

tương quan giữa cơ thể với môi trường. Sinh lý học 2 - phần thực hành là môn học thuộc khối 

y học cơ sở, các bài thực hành minh họa những hiện tượng được mô tả khi dạy lý thuyết, vì 

vậy các bài thực hành  nhằm mục đích rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng và khéo léo 

trong phòng thí nghiệm, nhất là những thí nghiệm trên người và trên động vật thực nghiệm, 

giúp sinh viên tiếp cận với một số xét nghiệm hoặc thăm dò chức năng đang được sử dùng 

thường xuyên ở các phòng khám, trung tâm y tế, bệnh viện.., vì vậy sinh viên cần phải nắm 

được kiến thức lý thuyết trước khi học thực hành  để hiểu và giải thích được các hiện tượng 

trên thí nghiệm. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

45.  Vi sinh 

Vi sinh là một trong những học phần cơ sở, nghiên cứu về vi khuẩn, vi rút những lợi hại 

do chúng mang đến cho tự nhiên và sức khỏe con người và cách để kiểm soát chúng. Và với 

tình trạng các vi sinh vật đang ngày càng đề kháng lại các phương pháp điều trị như hiện nay 

thì việc nắm được cơ chế đề kháng cũng như mức độ đề kháng của vi sinh vật sẽ giúp cho việc 

điều trị và dự phòng hiệu quả hơn 

Học phần Vi sinh cung cấp cho sinh viên y khoa năm thứ 2 những kiến thức, thông tin cơ bản 

về lĩnh vực vi sinh y học: hình thể, cấu tạo của vi khuẩn, vi rút, tính chất cụ thể của 1 số vi 

khuẩn và vi rút gây bệnh, phương pháp định danh và kháng sinh đồ. Học phần này có liên 

quan đến những học phần chẩn đoán và điều trị khác như: nội, ngoại, sản nhi, truyền nhiễm… 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

46.  
Thực tập 

Vi sinh 
Vi sinh là một trong những học phần cơ sở, nghiên cứu về vi khuẩn, vi rút những lợi hại 

do chúng mang đến cho tự nhiên và sức khỏe con người và cách để kiểm soát chúng. Và  với 
2 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 
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tình trạng các vi sinh vật đang ngày càng đề kháng lại các phương pháp điều trị như hiện nay 

thì việc nắm được cơ chế đề kháng cũng như mức độ đề kháng của vi sinh vật sẽ giúp cho việc 

điều trị và dự phòng hiệu quả hơn 

Học phần Vi sinh cung cấp cho sinh viên y khoa năm thứ 2 những kiến thức, thông tin cơ bản 

về lĩnh vực vi sinh y học: hình thể, cấu tạo của vi khuẩn, vi rút, tính chất cụ thể của 1 số vi 

khuẩn và vi rút gây bệnh, phương pháp định danh và kháng sinh đồ. Học phần này có liên 

quan đến những học phần chẩn đoán và điều trị khác như: nội, ngoại, sản nhi, truyền nhiễm… 

thi cuối kì 

70% 

47.  
Điều 

dưỡng cơ 

bản 

Học phần Điều dưỡng cơ bản cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan 

trọng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần 

sau); Nội dung học phần giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc và sơ 

cấp cứu ban đầu cho người bệnh, thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh. 

Nội dung gồm các hoạt động chăm sóc sức khỏe mà sinh viên y khoa phải thực hiện được bao 

gồm các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, các chỉ định, chống chỉ định, các tai biến xảy 

ra trong và sau khi làm thủ thuật; cách xử trí các tai biến. Nguyên tắc cơ bản và xử trí các tình 

huống sơ cấp cứu thông thường. Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần 

khác như: Giải phẫu, Sinh lý,.. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

48.  

Thực tập 

Điều 

dưỡng cơ 

bản 

Học phần Điều dưỡng cơ bản cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan 

trọng 

theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau); 

Nội dung học phần giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc và sơ cấp 

cứu ban đầu cho người bệnh, thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh. Nội 

dung gồm các hoạt động chăm sóc sức khỏe mà sinh viên y khoa phải thực hiện được bao gồm 

các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, các chỉ định, chống chỉ định, các tai biến xảy ra 

trong và sau khi làm thủ thuật; cách xử trí các tai biến. Nguyên tắc cơ bản và xử trí các tình 

huống sơ cấp cứu thông thường. Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần 

khác như: Giải phẫu, Sinh lý,.. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

49.  
Ký sinh 

trùng 

Học phần Ký sinh trùng cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng 

theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (Được trình bày chi tiết trong các phần sau), 

bao gồm: Bác sỹ đa khoa có kiến thức cơ bản về một số bệnh Ký sinh trùng phổ biến ở Việt 

Nam. Về kỹ năng: có khả năng đáp ứng chữa bệnh và tham gia công tác phòng chống bệnh ở 

cộng đồng nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Về thái độ: Đây là bệnh phổ biến ở cộng đồng, 

bệnh của những nước đang phát triển,…Học phần này có liên quan mật thiết với một số học 

phần khác như: Giải phẫu học, Sinh lý học,  Dược lý học, Dich tễ học, Vi sinh, Sinh lý bệnh 

2 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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50.  
Thực hành 

Ký sinh 

trùng 

Học phần Ký sinh trùng cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng 

theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), 

bao gồm: Bác sỹ đa khoa có kiến thức cơ bản về một số bệnh Ký sinh trùng phổ biến ở Việt 

Nam. Về kỹ năng: Nhận biết được một số ký sinh trùng thường gặp, có khả năng làm được 

một số xét nghiệm cơ bản. Về thái độ: Đây là bệnh phổ biến ở cộng đồng, bệnh của những 

nước đang phát triển,…Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần khác như: 

Giải phẫu học, Sinh lý học,  Dược lý học, Dich tễ học, Vi sinh,... 

 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

51.  
Kỹ năng 

1(Giao 

tiếp) 

Kỹ năng 1(Kỹ năng giao tiếp) là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo 

bác sĩ đa khoa vì nó là nền tảng cho toàn bộ các kỹ năng y khoa khác, quyết định sự thành bại 

trong quá trình học tập và công tác mai sau của sinh viên. 

Học phần Kỹ năng 1 thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa 

một số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành kỹ năng y khoa và trước khi thực hành 

trên người bệnh sinh viên cần được huấn luyện Kỹ năng giao tiếp  

Theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao 

gồm: kỹ năng giao tiếp cơ bản, giao tiếp trong khai thác bệnh sử, giao tiếp trong các tình huống 

lâm sang, giao tiếp khi người bệnh diễn tiến xấu. Học phần này có liên quan mật thiết với một 

số học phần khác như: Nội TH, Ngoại TH, Sản TH, Nhi TH … 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

52.  
Kỹ năng 

2(thủ thuật) 

Kỹ năng 2(Kỹ năng thủ thuật) là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo 

bác sĩ đa khoa vì nó là kỹ năng y khoa cơ bản, là nền tảng trong quá trình học tập và công tác 

mai sau của sinh viên. 

Học phần Kỹ năng 2 thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa 

một số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành kỹ năng y khoa và trước khi thực hành 

trên người bệnh sinh viên cần được huấn luyện Kỹ năng này  

Theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao 

gồm các kỹ năng thủ thuật cơ bản: kỹ năng thủ thuật cơ bản, trong các tình huống lâm sàngtrong 

chăm sóc chẩn đoán và điều trị người bệnh. Học phần này có liên quan mật thiết với một số học 

phần khác như: Nội TH, Ngoại TH, Sản TH, Nhi TH … 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

53.  

Kỹ năng 3 

(Kỹ năng 

thăm 

khám) 

Trong đào tạo kỹ năng y khoa, chúng ta rất quan tâm đến đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng, 

tức là đào tạo các kỹ năng cho sinh viên trước khi đi bệnh viện.Huấn luyện kỹ năng Y khoa tiền 

lâm sàng được coi là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. Thực 

hành kỹ năng kỹ năng thăm khám tiền lâm sàng giúp cho sinh viên,biết cách thăm khám người 

bệnh , thành thạo các kỹ năng: nhìn, sờ, gõ, nghe khi thăm khám bệnh nhân. Nhờ đó, họ sẽ tự 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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tin hơn, thực hành tốt hơn khi tiếp xúc với bệnh nhân thật, trên những tình huống thật. Hiện tại, 

hầu hết các  

Học phần kỹ năng thăm khám (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa 

một số kiến thức kỹ năng các động tác thăm khám cơ bản và một số các thủ thuật trong y khoa. 

Ngoài ra, học phần này còn giúp cho sinh viên xác định được thái độ đúng, tích cực trong suốt 

quá trình chăm sóc y khoa cho bệnh nhân trong mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân 

Sinh viên nắm được các bước tiến hành đồng thời vận dụng các kiến thức đã học (giải phẫu, 

sinh lý) để thực hành thăm khám cơ bản một số hệ thống cơ quan với các phương pháp và kỹ 

thuật chuẩn và nhận ra các biểu hiện giải phẫu và sinh lý của một người bình thường trên mô 

hình và bệnh nhân giả. 

54.  

Kỹ năng 4 

(Kỹ năng 

xét 

nghiệm) 

Trong học phần này sinh viên sẽ được trang bị thêm kiến thức về thực hành, cách biện luận, 

phân tích kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán các bệnh liên quan đến gan mật, thận, tim mạch 

và một số bệnh nội tiết. 

 Trang bị cho học sinh các kiến thức về xét nghiệm hóa sinh – miễn dịch trong bối cảnh 

thực tế của bệnh viện từ khâu tổ chức, phân luồng làm việc, lấy, nhận, chuyển bệnh nhân.  

Giao tiếp và ứng xử thích hợp với bệnh nhân, đồng nghiệp, với lãnh đạo bệnh viện và các 

khoa phòng ban. Rèn luyện kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản chuyên ngành Hóa sinh, 

miễn dịch, biết giữ an toàn, chống lây nhiễm cho cá nhân và cộng đồng.Tạo điều kiện cho học 

sinh tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức chuyên ngành và y đức đã học vào thực tiễn. 

1 HK4 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

55.  
Sinh lý 

bệnh 

Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu về những quy luật hoạt động của cơ thể bị bệnh 

trong những trường hợp bệnh lý cụ thể, từ đó nắm được những rối loạn chức năng của từng cơ 

quan, bộ máy của cơ thể bị bệnh, nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân của bệnh, cơ chế bệnh 

sinh của những triệu chứng, hội chứng và biến chứng, để giúp cho công tác phòng bệnh và điều 

trị có kết quả. 

Từ việc nghiên cứu qui luật hoạt động của từng bệnh, từng cơ quan bộ máy bị bệnh, đến việc 

nghiên cứu quy luật hoạt động của cơ thể nói chung trong những trường hợp bệnh lý cụ thể, 

môn Sinh lý bệnh học khái quát hoá các quá trình bệnh lý, rút ra những đặc điểm chủ yếu, 

những điểm chung nhất của bệnh để tìm hiểu các nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, 

giúp cho việc phòng bệnh và điều trị ngày càng tốt hơn 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

56.  
Thực tập 

Sinh lý 

bệnh 

Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu về những quy luật hoạt động của cơ thể bị bệnh 

trong những trường hợp bệnh lý cụ thể, từ đó nắm được những rối laonj chức năng của từng cơ 

quan, bộ máy của cơ thể bị bệnh, nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân của bệnh , cơ chế bệnh 

1 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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sinh của những triệu chứng, hội chứng và biến chứng, để giúp cho công tác phòng bệnh và điều 

trị có kết quả. 

Từ việc nghiên cứu qui luật hoạt động của từng bệnh, từng cơ quan bộ máy bị bệnh, đén việc 

nghiên cứu quy luật hoạt động của cơ thể nói chung trong những trường hợp bệnh lý cụ thể, 

môn Sinh lý bệnh học khái quát hoá các quá trình bệnh lý, rút ra những đặc điểm chủ yếu, 

những điểm chung nhất của bệnh để tìm hiểu các nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, 

giúp cho việc phòng bệnh và điều trị ngày càng tốt hơn 

57.  
Giải phẫu 

bệnh 

Học phần: TẾ BÀO -  MÔ BỆNH HỌC được trình bày dưới dạng mô tả tổn thương của 

bệnh về tổn thương đại thể và tổn thương vi thể của cơ quan bị bệnh, có hình ảnh tổn thương và 

chú thích để chứng minh bệnh lý, bao gồm hai phần: 

Phần Mô bệnh học 

Các nội dung chính như sau: 

- Mục tiêu tổng quát của chương trình lý thuyết; 

- Mục tiêu cụ thể của từng bài học, gồm có hai phần: 

- Phần I: Bệnh học đại cương; 

- Phần II: Bệnh học cơ quan. 

Phần kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán tế bào bệnh học   

Các nội dung chính như sau:  

- Quy trình kỹ thuật;  

- Phương tiện, dụng cụ và hóa chất;  

- Chuẩn bị bệnh nhân;  

- Phương pháp lấy mẫu tế bào bệnh;  

- Kỹ thuật nhuộm;  

- Nhận định kết quả dưới kính hiển vi quang học để chẩn đoán tế bào bệnh. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

58.  
Thực tập 

Giải phẫu 

bệnh 

Học phần thực hành Giải phẫu bệnh được trình bày dưới dạng hình ảnh màu về tổn 

thương vi thể để minh họa bệnh lý và cơ quan bị bệnh, có chú thích cụ thể các tổn thương để 

chứng minh bệnh lý, bao gồm hai phần: 

2.1. Phần mô bệnh học. Các nội dung chính như sau: Mục tiêu tổng quát của chương 

trình thực hành; Mục tiêu cụ thể của từng bài học; Nội dung giảng lý thuyết thực hành gồm: Ôn 

lại cấu trúc mô học bằng hình ảnh để chẩn đoán cơ quan bị bệnh. Trình bày, phân tích và mô tả 

các mục tiêu tổn thương vi thể của mỗi bệnh; Hướng dẫn cách mô tả các tổn thương vi thể của 

bệnh lý. 

2.2. Phần kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán tế bào bệnh học.  

1 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Các nội dung chính như sau:  

Quy trình kỹ thuật; Phương tiện, dụng cụ và hóa chất; Chuẩn bị bệnh nhân; Phương pháp lấy 

mẫu tế bào bệnh; Kỹ thuật nhuộm; Nhận định kết quả dưới kính hiển vi quang học để chẩn 

đoán tế bào bệnh. 

59.  
Chẩn đoán 

hình ảnh 

Chẩn đoán hình ảnh là chuyên ngành y khoa vô cùng quan trọng, sử dụng các kỹ thuật 

hình ảnh như chụp X-quang, siêu âm, chụp CT cắt lớp vi tính, MRI cộng hưởng từ… thông qua 

việc đó bác sĩ sẽ thấy được hình thái, chức năng các cấu trúc bên trong cơ thể người. Từ những 

hình ảnh được ghi nhận lại sẽ là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ tìm bệnh và điều trị hiệu quả hơn. 

 Học phần Chẩn đoán hình ảnh cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số kiến thức về 

các kỹ thuật X - quang , siêu âm ,CT..qua đó sinh viên có thể biết được hình ảnh bình thường 

và bất thường. Đồng thời sinh viên mô tả chi tiết được các hình ảnh bất thường để hổ trợ cho 

bác sỹ lâm sàng chẩn đoán bệnh. Mặc khác sinh viên có thể chẩn đoán được một số bệnh có 

hình ảnh điển hình, thường gặp như viêm phổi, lao phổi, u phổi, tràn dịch ,tràn khí màng phổi, 

gãy xương, viêm xương, u xương điển hình,sỏi đường tiết niệu, sỏi mật, u gan, tụ máu .... 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

60.  Nội cơ sở 

Học phần Nội cơ sở LT là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc đối với sinh viên 

Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số kiến thức về phương 

pháp thăm khám lâm sàng, thăm khám cận lâm sàng, chẩn đoán xác định và chẩn đoán nguyên 

nhân các triệu chứng và hội chứng thường gặp trong Nội khoa, bao gồm các hệ thống tim mạch, 

hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, huyết học, thần kinh, cơ xương khớp và toàn thân, từ đó giúp 

sinh viên có kiến thức nền tảng trong chẩn đoán triệu chứng; hội chứng trên lâm sàng và bệnh 

lý Nội khoa sau này, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của Chương 

trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý, Thần kinh, Dị 

ứng… 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

61.  
Thực hành 

Nội cơ sở 

Học phần Nội cơ sở TH là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc đối với sinh viên 

Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về kỹ năng 

giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong thăm khám toàn 

thân và từng bộ phận trong cơ thể (Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, huyết học, 

thần kinh, cơ xương khớp); về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn 

sau khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ 

định, chẩn đoán triệu chứng và hội chứng thường gặp trong Nội khoa) và về kỹ năng làm bệnh 

án nội cơ sở trên mỗi bệnh nhân hoặc một tình huống cụ thể trong Nội khoa. Học phần này cũng 

3 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần 

này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên 

các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và 

chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Kỳ vọng học phần này nhằm đặt nền tảng quan trọng cho các phần học phần Nội bệnh lý và 

các học phần liên quan tiếp theo trong chương trình đào tạo. Học phần này có liên quan mật 

thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, 

Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở LT, Nội bệnh lý TH, Thần kinh, Dị ứng… 

62.  

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong 5 môn học thuộc các môn lý luận 

chính trị và được học sau môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Môn học trang bị cho sinh viên 

những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về quá trình ra đời, lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt 

Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, hình thành niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo 

của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng và thực hiện đường lối, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

2 HK5 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

63.  Dược lý 

Dược lý học là một học phần cơ sở rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa 

bởi vì đây là môn học góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trước khi bước vào các 

môn chuyên ngành đặc biệt phần điều trị. Học phần Dược lý trang bị cho sinh viên y khoa 

những kiến thức cơ bản về các nhóm thuốc thường sử dụng bao gồm: dược động học, cơ chế 

tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, tương tác thuốc và liều dùng với mục tiêu sử 

dụng thuốc một cách an toàn, hiệu quả và hợp lý cho bệnh nhân. Học phần này có liên quan 

chặt chẽ với một số học phần khác như: lý sinh, giải phẫu, giải phẫu bệnh, hóa sinh, sinh lý, 

sinh lý bệnh – miễn dịch, vi sinh, kí sinh trùng… 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

15%, điểm 

thi cuối kì 

85% 

64.  
Thực hành 

dược lý 

Thực hành dược lý là một học phần cơ sở rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa bởi vì đây là môn học góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trước khi bước vào 

các môn chuyên ngành đặc biệt phần điều trị. Học phần Thực hành Dược lý trang bị cho sinh 

viên y khoa những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu đánh giá tác dụng, hiệu quả 

của thuốc và thực hành sử dụng thuốc bao gồm: các dạng bào chế thuốc và cách sử dụng, vận 

dụng các kiến thức về thuốc để kê đơn thuốc cho bệnh nhân một cách an toàn, hiệu quả, hợp 

lý. Học phần này có liên quan chặt chẽ với một số học phần khác như: lý sinh, giải phẫu, giải 

phẫu bệnh, hóa sinh, sinh lý, dược lý học, sinh lý bệnh – miễn dịch, vi sinh, kí sinh trùng… 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

65.  
Phẫu thuật 

thực hành 

Phẫu thuật thực hành là học phần quan trọng trong công tác đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bởi 

vì một bác sĩ đa khoa phải xử trí được các vết thương cũng như mổ được để điều trị các bệnh 
1 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 
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đơn giản thực hiện được từ tuyến y tế cơ sở đến tuyến tỉnh. Như từ khâu vết thương đến cắt ruột 

thừa, khâu lổ thủng dạ dày..vv. 

Học phần Phẫu thuật thực hành cung cấp trang bị cho Sinh viên Y khoa về kiến thức hiểu 

biết và thực hành theo chuẩn đầu ra của học phần này, là thực hiện được các phẫu thuật trên hệ 

tiêu hóa, hệ xương khớp, tiết niệu. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số môn học khác như giải phẫu, ngoại cơ sở, 

triệu chứng ngoại khoa. 

thi cuối kì 

70% 

66.  
Thực hành 

Phẫu thuật 

thực hành 

Phẫu thuật thực hành là học phần quan trọng trong công tác đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bởi 

vì một bác sĩ đa khoa phải xử trí được các vết thương cũng như mổ được để điều trị các bệnh 

đơn giản thực hiện được từ tuyến y tế cơ sở đến tuyến tỉnh. Như từ khâu vết thương đến cắt ruột 

thừa, khâu lổ thủng dạ dày..vv. 

Học phần Phẫu thuật thực hành cung cấp trang bị cho Sinh viên Y khoa về kiến thức hiểu 

biết và thực hành theo chuẩn đầu ra của học phần này, là thực hiện được các phẫu thuật trên hệ 

tiêu hóa, hệ xương khớp, tiết niệu. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số môn học khác như giải phẫu, ngoại cơ sở, 

triệu chứng ngoại khoa. 

1 HK6 
Điểm thi cuối 

kì =100% 

67.  

Giáo dục 

và Nâng 

cao sức 

khỏe 

Giáo dục sức khỏe là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa. Bởi vì, hiện nay Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe đang là một chức năng, 

nhiệm vụ bắt buộc của tất cả các cán bộ y tế và các cơ sở y tế. Giáo dục sức khỏe và 

nâng cao sức khỏe là một môn học nằm trong chương trình chính khoá được giảng dạy cho 

sinh viên ngành học bác sỹ đa khoa trong tất cả các trường Đại học Y trên toàn quốc nói chung 

và trường Đại học Tây Nguyên nói riêng. 

Nội dung học phần cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng 

theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), 

bao gồm: Kiến thức tổng quát về giáo dục và nâng cao sức khỏe, các yếu tố tác động đến hành 

vi sức khỏe, các bước thay đổi hành vi; Lựa chọn được các phương pháp, phương tiện truyền 

thông phù hợp với nội dung giáo dục sức khỏe; Lập được một kế hoạch truyền thông giáo dục 

sức khỏe tại cộng đồng. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

68.  
Tiếng Anh 

chuyên 

ngành Y 

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Y là một trong những học phần thuộc về nhóm kiến thức 

ngoại ngữ. Tiếng Anh chuyên ngành Y gồm các bài hội thoại tại phòng khám, bệnh án, các  

bài đọc nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về từ vựng Tiếng Anh liên quan đến 

chuyên ngành y, phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, và  viết liên quan đến chuyên ngành y. 

Ngoài ra, Tiếng Anh chuyên ngành còn giúp người học có vốn từ ngữ, thuật ngữ  Tiếng Anh  

3 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 



932 

 

liên quan đến  chuyên ngành y, phục vụ cho việc  đọc và nghiên cứu tài liệu chuyên sâu bằng 

Tiếng Anh. 

69.  
Ngoại cơ 

sở 

Học phần Ngoại cơ sở LT là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc đối với sinh viên 

Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số kiến thức về phương 

pháp thăm khám lâm sàng, thăm khám cận lâm sàng, chẩn đoán xác định và chẩn đoán nguyên 

nhân các triệu chứng và hội chứng thường gặp trong Ngoại khoa, bao gồm các hệ thống tim 

mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, huyết học, thần kinh, chi trên, chi dưới và toàn thân, 

từ đó giúp sinh viên có kiến thức nền tảng trong chẩn đoán triệu chứng; hội chứng trên lâm sàng 

và bệnh lý Ngoại khoa sau này, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra 

của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý, Thần kinh, Dị 

ứng… 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

70.  
Thực hành 

Ngoại cơ 

sở 

Học phần Ngoại cơ sở TH là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện sinh 

viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng và về kỹ năng làm bệnh án làm bệnh án Ngoại cơ sở trên mỗi bệnh nhân 

mắc bệnh sọ não – cột sống, tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực, chi trên, chi dưới thường gặp. Học 

phần này cũng hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần 

kỹ năng; với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài 

ra, học phần này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương 

ứng dựa trên các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của 

học phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh. 

3 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

71.  
Ung thư 

đại cương 

Học phần Ung thư đại cương LT là học phần rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc đối với 

sinh viên Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số kiến thức về 

phương pháp thăm khám lâm sàng, thăm khám cận lâm sàng, chẩn đoán xác định và chẩn đoán 

nguyên nhân các triệu chứng và hội chứng thường gặp trong Ung thư, bao gồm các hệ thống 

tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, huyết học, thần kinh, chi trên, chi dưới và toàn 

thân, từ đó giúp sinh viên có kiến thức nền tảng trong chẩn đoán triệu chứng; hội chứng trên 

lâm sàng và bệnh lý Ung thư sau này, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn 

đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại cơ sở TH, Ngoại bệnh lý 1 TH, Ngoại 

bệnh lý 2 TH, Thần kinh, Dị ứng… 

72.  
Thực hành 

Ung thư 

đại cương 

Học phần Ung thư đại cương TH là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt 

buộc đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện 

sinh viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng; về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau 

khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, 

chẩn đoán xác định bệnh, điều trị bệnh, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng làm bệnh án 

làm bệnh án ung thư đại cương trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư đường 

hô hấp, ung thư đường tiêu hóa và ung thư đường tiết niệu thường gặp. Học phần này cũng 

hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần 

này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên 

các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và 

chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở LT, Nội tổng hợp LT, Ngoại cơ 

sở LT. 

1 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

73.  
Thực tập 

cộng đồng 

Thực tập cộng đồng là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo Bác sỹ 

đa khoa, là một môn học nằm trong chương trình chính khoá được giảng dạy cho sinh viên 

ngành học Bác sỹ đa khoa trong tất cả các trường Đại học Y trên toàn quốc nói chung và 

trường Đại học Tây Nguyên nói riêng. 

Nội dung học phần này cung cấp, trang bị cho cho sinh viên năm thứ ba thực hành các 

kiến thức và kỹ năng đã tích luỹ được trong suốt quá trình từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. 

Học phần này được thực hiện theo mục tiêu và chuẩn đầu ra với mục đích nhằm tạo ra cơ hội 

cho sinh viên thực hành các kỹ năng trong điều kiện thực tế của y tế tuyến huyện và xã. Ngoài 

việc thực hành các kỹ năng cần thiết đây là cơ hội tốt cho sinh viên học hỏi, quan sát các vấn 

đề sức khỏe đang xảy ra trong thực tế cộng đồng và các yếu tố môi trường tự nhiên, môi trường 

xã hội ảnh hưởng đến việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ y tế của cộng đồng. 

2 HK6 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

74.  
Xác suất và 

thống kê 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm về lí thuyết 

xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác suất, các công thức tính xác 

suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lí 

2 HK4 
Điểm tích lũy 

30%, điểm 
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thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các 

phần chính sau đây: thu thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết 

ước lượng các tham số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết 

thống kê, lí thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng trong 

các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y học, giáo dục… 

thi cuối kì 

70% 

75.  

Phương 

pháp 

Nghiên cứu 

khoa học 

sức khỏe 

Nghiên cứu khoa học sức khỏe dùng để chỉ những nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu 

về sức khỏe con người. Nghiên cứu sức khỏe cũng nhằm mục đích tìm ra những cách tốt hơn 

để ngăn ngừa và điều trị bệnh. Nghiên cứu sức khỏe là một cách quan trọng để giúp cải thiện 

sự chăm sóc và điều trị của mọi người trên toàn thế giới. 

Có nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để có được kiến thức mới: nghiên cứu cơ bản, 

nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính ... Trong chương trình 

trình đào tạo bác sĩ y đa khoa, học phần này chỉ đề cập đến phương pháp nghiên cứu ứng dụng 

và định lượng với các bước chính: thu thập số liệu trên thực địa (hoặc bệnh viện), phân tích số 

liệu để có thông tin (trình bày trong phần kết quả) và lý giải các thông tin (trong phần bàn luận 

và kiến nghị) đó để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu hay đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

76.  

Dinh 

dưỡng học 

và vệ sinh 

an toàn 

thực phẩm 

Dinh dưỡng học và vệ sinh an toàn thực phẩm là lĩnh vực có ứng dụng rộng rãi trong công tác 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Ở lĩnh vực dinh dưỡng cơ sở, học phần dinh dưỡng vệ sinh an 

toàn thực phẩm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mối liên quan giữa dinh 

dưỡng với sức khỏe - bệnh tật; vai trò, nhu cầu, nguồn gốc của các chất dinh dưỡng cơ bản 

như: Protein, glucid, lipid, vitamin và khoáng chất. Hướng dẫn cho sinh viên tính toán được 

nhu cầu năng lượng và nhu cầu các chất dinh dưỡng phù hợp cho từng đối tượng khác nhau về 

giới, tuổi, nghề nghiệp. Đối với dinh dưỡng lâm sàng, học phần này giúp sinh viên xây dựng 

được khẩu phần ăn cho một số bệnh mà chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng, 

điều trị và ngăn ngừa các biến chứng. Bên cạnh đó, học phần sẽ hướng dẫn sinh viên kiến thức 

về dự phòng một số bệnh lý liên quan tới dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. 

1 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

77.  
Nội bệnh 

lý 1 

Học phần Nội bệnh lý 1 LT là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần chủ yếu cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một 

số kiến thức về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh 

một số bệnh lý tim mạch, hô hấp và nội tiết thường gặp trong thực hành lâm sàng và trong 

nghiên cứu khoa học, từ đó làm cơ sở cho sinh viên có những kỹ năng và thái độ thích hợp, 

nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành 

Y khoa của Trường. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở LT, Bệnh bệnh lý 1 TH, Nội cuối 

khóa TH. 

78.  
Thực hành 

Nội bệnh 

lý 1 

Học phần Nội bệnh lý 1 TH là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện sinh 

viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng; về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau 

khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, 

chẩn đoán xác định bệnh, điều trị bệnh, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng làm bệnh án 

làm bệnh án Nội bệnh lý trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, hô hấp và nội tiết thường gặp. 

Học phần này cũng hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các 

phần kỹ năng; với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. 

Ngoài ra, học phần này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức 

tương ứng dựa trên các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra 

của học phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý 1 LT, Nội tổng 

hợp TH. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

79.  
Ngoại bệnh 

lý 1 

Học phần Ngoại bệnh lý 1 LT là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt 

buộc đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số 

kiến thức về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh một 

số bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, cơ quan vận động: chi trên, chi dưới, sọ não, cột sống thường gặp 

trong thực hành lâm sàng và trong nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của 

học phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại cơ sở LT, Ngoại cuối khóa TH. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

80.  
Thực hành 

Ngoại bệnh 

lý 1 

Học phần Ngoại bệnh lý 1 TH là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt 

buộc đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện 

sinh viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng, về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau 

khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, 

chẩn đoán xác định bệnh, nguyên tắc điều trị bệnh, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng 

làm bệnh án làm bệnh án Ngoại bệnh lý 1 trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh sọ não – cột sống, tiêu 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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hóa, tiết niệu, lồng ngực, chi trên, chi dưới thường gặp. Học phần này cũng hướng dẫn và rèn 

luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với bệnh nhân và người 

nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần này rèn luyện và 

củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên các kỹ năng và 

thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của 

Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh. 

81.  Phụ sản 1 

Phụ sản là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa bởi vì 

phụ sản là một trong bốn phân ngành y khoa quan trọng của khối lâm sàng. Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và kế hoạch hóa gia đình là vấn đề rất quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe và chất 

lượng cuộc sống của cộng đồng. Hơn thế nữa, bệnh lý sản khoa và các vấn đề về kế hoạch hóa 

gia đình là rất phổ biến. Bên cạnh đó, các bước tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý sản khoa 

có nhiều điểm khác biệt so với các bệnh lý của các hệ cơ quan khác. 

  Ở học phần này sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về sản khoa và kế hoạch hóa 

gia đình giúp chẩn đoán tiên lượng và xử trí những vấn đề sản khoa thông thường và kế hoạch 

hóa gia đình. 

2 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

82.  
Thực hành 

Phụ sản 1 

Phụ sản là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa bởi vì 

phụ sản là một trong bốn phân ngành y khoa quan trọng của khối lâm sàng. Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và kế hoạch hóa gia đình là vấn đề rất quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe và chất 

lượng cuộc sống của cộng đồng. Hơn thế nữa, bệnh lý sản khoa và các vấn đề về kế hoạch hóa 

gia đình là rất phổ biến. Bên cạnh đó, các bước tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý sản khoa 

có nhiều điểm khác biệt so với các bệnh lý của các hệ cơ quan khác. 

Học phần Phụ sản 1 thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa một 

số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của 

học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chẩn đoán, điều trị và chăm sóc 

thích hợp một số trường hợp thai nghén bình thường; kỹ năng tư vấn quản lý thai nghén và kế 

hoạch hóa gia đình. 

3 HK7 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

83.  

Sức khỏe 

môi trường 

và sức 

khỏe nghề 

nghiệp 

Môn học tập trung chủ yếu nghiên cứu hai phần chính là sức khỏe môi trường và sức 

khỏe nghề nghiệp. Trong Sức khỏe môi trường tập trung nghiên cứu các nội dung sau: Tổng 

quan về sức khỏe môi trường; Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng; Cung cấp nước sạch 

cho cộng đồng; Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng; Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng; Vệ 

sinh bệnh viện; Vệ sinh trường học; Vệ sinh nhà ở và sức khỏe cộng đồng; Phần sức khỏe nghề 

3 HK8 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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nghiệp, bao gồm: Đại cương về sức khỏe nghề nghiệp, ergonomics; Vi khí hậu nóng trong lao 

động; Bụi trong sản xuất và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động;Tiếng ồn trong sản xuất 

và tác hại lên sức khỏe người lao động; Mệt mỏi trong lao động. 

84.  
Nội bệnh 

lý 2 

Học phần Nội bệnh lý 2 LT là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số kiến 

thức về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh một số 

bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, huyết học và cơ xương khớp thường gặp trong thực hành lâm sàng 

và trong nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra 

của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở LT, Nội bệnh lý 2 TH, Nội tổng 

hợp TH. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

85.  
Thực hành 

Nội bệnh 

lý 2 

với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện 

sinh viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng; về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau 

khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, 

chẩn đoán xác định bệnh, điều trị bệnh, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng làm bệnh án 

làm bệnh án Nội bệnh lý trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh tiêu hóa, tiết niệu, huyết học và cơ xương 

khớp thường gặp. Học phần này cũng hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với 

nội dung của các phần kỹ năng; với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với 

Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng 

hợp về kiến thức tương ứng dựa trên các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng 

theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của 

Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý 2 LT, Nội tổng 

hợp TH. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

86.  Nhi 1 

Nhi cơ sở lý thuyết là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa. Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể như hệ tim 

mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp,...đều có đặc tính riêng, tốc độ tăng trưởng và 

biểu hiện bệnh lý hoàn toàn khác so với người lớn. Do vậy, các bước tiếp cận chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý trẻ em cũng có nhiều điểm khác biệt. 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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Học phần nhi cơ sở lý thuyết cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan 

trọng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần 

sau), bao gồm: các bước khai thác triệu chứng, tổng hợp hội chứng, tiếp cận chẩn đoán và các 

biện pháp phòng ngừa một số hội chứng và bệnh lý thường gặp ở trẻ em. 

87.  
Thực hành 

Nhi 1 

Nhi 1 thực hành là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa. Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể như hệ tim 

mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp,...đều có đặc tính riêng, tốc độ tăng trưởng và 

biểu hiện bệnh lý hoàn toàn khác so với người lớn. Do vậy, các bước tiếp cận chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý trẻ em cũng có nhiều điểm khác biệt. 

Học phần nhi 1 thực hành cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng 

theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), 

bao gồm: các bước khai thác triệu chứng, làm bệnh án, tổng hợp hội chứng, tiếp cận chẩn 

đoán và các biện pháp phòng ngừa, tư  một số hội chứng và bệnh lý thường gặp ở trẻ em.9 

3 HK8 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

88.  Dân số học 

Dân số học luôn là vấn đề không chỉ có các nhà khoa học, các chuyên gia mà ngay cả 

các chính phủ, các tổ chức xã hội đều rất quan tâm. Quy mô, cơ cấu, chất lượng và tốc độ tăng 

dân số có ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục …và quá trình phát triển 

kinh tế. Ngược lại, phát triển kinh tế xã hội có tác động trực tiếp đến mức sinh, mức chết, phân 

bố dân số và chất lượng dân cư của một vùng, một quốc gia cụ thể. 

Môn học gồm 2 nội dung chính về kiến thức là dân số học cơ bản và mối quan hệ giữa dân số 

với các vấn đề của phát triển. Qua đó, Chính phủ của các nước có các chính sách phù hợp 

trong việc thay đổi xu hướng dân số hiện hành vì sự tồn tại và phồn vinh ở mỗi quốc gia. 

1 HK8 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

89.  Y pháp 

Học phần: Y pháp được trình bày dưới dạng bài giảng tự luận, có hình ảnh tổn thương 

và chú thích để chứng minh minh họa, bao gồm: 

- Mục tiêu tổng quát của chương trình học phần; 

- Mục tiêu cụ thể của từng bài học. 

1 HK8 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 100%. 

90.  
Tổ chức và 

Quản lý y 

tế 

Nội dung học phần gồm thông tin tổng quan, cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống y tế như 

đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng và các thành phần cơ bản của hệ thống y tế. Một số khái 

niệm và nguyên lý cơ bản của quản lý; kiến thức tổng quan về cách triển khai, theo dõi, đánh 

giá các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế, thông qua các kỹ năng và công cụ 

cơ bản liên quan đến lập kế hoạch để sinh viên ứng dụng thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau 

tốt nghiệp. Các khái niệm, nguyên lý cơ bản và nội dung chăm sóc sức khoẻ ban đầu được 

lồng ghép trong các nội dung môn học khác nhằm giúp cho sinh viên vận dụng vào môi 

trường làm việc trong tương lai 

2 HK8 

Điểm tích lũy 

15%, điểm 

thi cuối kì 

85% 
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91.  
Truyền 

nhiễm 1 

Truyền nhiễm là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. 

Tuỳ từng vùng địa lý, khí hậu, tuỳ trình độ dân trí và điều kiện sống của mỗi vùng mà tỷ lệ mắc 

bệnh truyền nhiễm và cơ cấu bệnh tật khác nhau. Bệnh truyền nhiễm có khả năng lây từ người 

bệnh sang người lành, nhiều bệnh có thể phát triển thành dịch (thậm chí là đại dịch). Do vậy số 

lượng bệnh nhân truyền nhiễm rất đông và số lượng tử vong cũng lớn. 

Học phần Truyền nhiễm lý thuyết là một học phần áp dụng đối với sinh viên năm 5 chuyên 

ngành bác sĩ đa khoa hệ 6 năm và sinh viên liên thông năm 3 nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức, thái độ và kỹ năng trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị, theo dõi và phòng 

bệnh với một số bệnh truyền nhiễm thường gặp. Học phần này trình bày các nội dung sau: Đại 

cương bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm; Chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm ; Điều trị các bệnh 

truyền nhiễm thường gặp tại cộng đồng. Các phương pháp phòng bệnh đặc hiệu và không đặc 

hiệu; Sinh viên tích luỹ được các kiến thức cơ bản để phát hiện dịch bệnh tại cộng đồng và 

nguyên tắc điều trị bệnh dịch. 

2 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

92.  
Thực hành 

Truyền 

nhiễm 1 

Truyền nhiễm là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. 

Tuỳ từng vùng địa lý, khí hậu, tuỳ trình độ dân trí và điều kiện sống của mỗi vùng mà tỷ lệ mắc 

bệnh truyền nhiễm và cơ cấu bệnh tật khác nhau. Bệnh truyền nhiễm có khả năng lây từ người 

bệnh sang người lành, nhiều bệnh có thể phát triển thành dịch (thậm chí là đại dịch). Do vậy số 

lượng bệnh nhân truyền nhiễm rất đông và số lượng tử vong cũng lớn. 

Học phần Truyền nhiễm thực hành là một học phần áp dụng đối với sinh viên năm 5 chuyên 

ngành bác sĩ đa khoa hệ 6 năm và sinh viên liên thông năm 3 nhằm trang bị cho sinh viên vận 

dụng những kiến thức ở học phần Truyền nhiễm 1 vào thực tế lâm sàng, trau dồi thêm những 

kỹ năng trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị, theo dõi và phòng bệnh với một số bệnh truyền 

nhiễm thường gặp. Đồng thời giúp sinh viên nắm được các phương pháp và tư vấn phòng 

bệnh đặc hiệu và không đặc hiệu bảo vệ bản thân và cộng đồng. Quan trọng hơn hết sinh viên 

tích luỹ được các kiến thức cơ bản để phát hiện dịch bệnh tại cộng đồng và nguyên tắc điều trị 

bệnh dịch. 

2 HK9 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

93.  
Y học cổ 

truyền 

Học phần này có một vai trò trong việc cung cấp, trang bị cho sinh viên các kỹ năng  khám, 

chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, một phương pháp điều trị có hiệu 

quả gắn liền với nền y học Việt Nam. 

- Kiến thức môn học có liên quan đến việc khám bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị một số bệnh 

thường gặp bằng châm cứu, dùng thuốc đông dược 

2 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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94.  
Thực hành 

Y học cổ 

truyền 

- Học phần này có một vai trò trong việc cung cấp, trang bị cho sinh viên các kỹ năng  khám, 

chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, một phương pháp điều trị có hiệu 

quả gắn liền với nền y học Việt Nam. 

- Kiến thức môn học có liên quan đến việc khám bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị một số bệnh 

thường gặp bằng châm cứu, dùng thuốc đông dược 

2 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

95.  Lao 

Lao là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. 

Nội dung cơ bản của môn học, đặc điểm và tình hình bệnh lao hiện nay, các bệnh lao hiện nay: 

Lao sơ nhiễm, Lao màng phổi, Lao phổi, lao hạch, tác hại của bệnh lao đối với cộng đồng; điều 

trị, phòng bệnh lao và chương trình phòng chống lao quốc gia. 

Nội dung học phần có liên quan một số học phần khác: Giải phẫu, Sinh lý học, Sinh lý bệnh-

miễn dịch, Dược lý học, Nội cơ sở, Nội bệnh lý… Học phần Lao cung cấp, trang bị cho sinh 

viên y khoa những thông tin quan trọng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này 

(được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: các bước tiếp cận chẩn đoán và các biện 

pháp tư vấn điều trị, phòng bệnh lao và chương trình phòng chống lao quốc gia. 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

96.  
Thực hành 

Lao 

Lao là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. 

Nội dung cơ bản của môn học, đặc điểm và tình hình bệnh lao hiện nay, các bệnh lao hiện nay: 

Lao sơ nhiễm, Lao màng phổi, Lao phổi, lao hạch, lao màng bụng, lao màng não, tác hại của 

bệnh lao đối với cộng đồng; điều trị, phòng bệnh lao và chương trình phòng chống lao quốc gia. 

Học phần Lao thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa 

một số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu 

ra của học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: các bước tiếp cận chẩn 

đoán và các biện pháp tư vấn điều trị, phòng bệnh lao và chương trình phòng chống lao quốc 

gia… Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần khác như: Dược lý học, Nội cơ 

sở TH, Nội bệnh lý TH, Chẩn đoán hình ảnh TH,... 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

97.  
Phục hồi 

chức năng 

Phục hồi chức năng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa bởi vì Y học phục hồi là bước phát triển mới của y học để tiến tới chăm sóc sức khỏe toàn 

diện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân cùng với Y học dự phòng và Y học lâm sàng. 

Sau khi học xong học phần này giúp sinh viên y đa khoa nắm được các khái niệm cơ bản về 

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng; Phân tích được quá trình tàn tật và các biện pháp phòng 

ngừa tàn tật; Các kỹ thuật thăm khám để phát hiện khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật; 

Quá trình bệnh lý và phục hồi chức năng một số bệnh thường gặp như Tai biến mạch máu 

não, Tổn thương tủy sống, Đau lưng, Gãy xương…Biết cách kết hợp các phương pháp điều trị 

nội, ngoại khoa cùng với Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng nhằm đem lại hiệu quả điều trị 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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tối ưu nhất. Để hoàn thành được học phần này sinh viên cần nắm vững các học phần: Nội 

khoa cơ sở, Ngoại khoa cơ sở. 

98.  
Thực hành 

Phục hồi 

chức năng 

Phục hồi chức năng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa bởi vì Y học phục hồi là bước phát triển mới của y học để tiến tới chăm sóc sức khỏe toàn 

diện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân cùng với Y học dự phòng và Y học lâm sàng. 

Học phần Phục hồi chức năng thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên 

y khoa một số kiến thức, kỹ năng thăm khám trong thực hành lâm sàng, chẩn đoán được các 

thương tật thứ cấp thường gặp cũng như một số bệnh lý chuyên khoa. Giúp cho sinh viên y 

khoa có kỹ năng chỉ định đúng các phương thức Vật lý tri liệu trong quá trình điều tri Phục 

hồi chức năng cũng như trong quá trình điều trị kết hợp với các bệnh lý chuyên khoa như Nội 

khoa, Ngoại khoa, Thần kinh… Học phần này có liên quan mật thiết với các học phần Nội 

khoa cơ sở TH, Ngoại khoa cơ sở TH. 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

99.  Thần kinh 

Thần kinh là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa bởi 

vì hệ thần kinh có liên quan chặt chẽ và chi phối hầu hết các hệ cơ quan khác trong cơ thể con 

người như hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp,…Hơn thế nữa, bệnh của hệ 

thần kinh là rất phổ biến, gây tử vong cao và tàn tật nặng nề như đột quỵ thiếu máu não cục bộ 

cấp, chảy máu trong não, chảy máu khoang dưới nhện, đau đầu migraine,…Bên cạnh đó, các 

bước tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh cũng có nhiều điểm khác biệt so với các bệnh 

lý của một số hệ cơ quan khác.  

Học phần Thần kinh cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng theo 

mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao 

gồm: các bước tiếp cận chẩn đoán và các biện pháp điều trị một số hội chứng và bệnh thần 

kinh thường gặp. Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần khác như: Giải 

phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý bệnh-miễn dịch, Dược lý học, Nội cơ sở, Nội bệnh lý, Phục hồi 

chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Tâm thần,... 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

100.  
Thực hành 

Thần kinh 

Thần kinh là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa bởi 

vì hệ thần kinh có liên quan chặt chẽ và chi phối hầu hết các hệ cơ quan khác trong cơ thể con 

người như hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp,…Hơn thế nữa, bệnh của hệ 

thần kinh là rất phổ biến, gây tử vong cao và tàn tật nặng nề như đột quỵ thiếu máu não cục bộ 

cấp, chảy máu trong não, chảy máu khoang dưới nhện, đau đầu migraine,…Bên cạnh đó, các 

bước tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh cũng có nhiều điểm khác biệt so với các bệnh 

lý của một số hệ cơ quan khác.  

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Học phần Thần kinh thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa 

một số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chẩn đoán, điều trị và chăm 

sóc thích hợp một số hội chứng và bệnh thần kinh thường gặp. Học phần này có liên quan mật 

thiết với một số học phần khác như: Dược lý học, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý TH, Phục hồi chức 

năng TH, Chẩn đoán hình ảnh TH,... 

101.  Tâm thần 

Tâm thần LT là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa. Nội dung cơ bản của môn học: Nghiên cứu các triệu chứng tâm thần và một số bệnh tâm 

thần: Tâm thần phân liệt; trầm cảm; rối loạn tâm thần thực tổn; nghiện rượu; nghiện ma túy; 

các rối loạn stress; cấp cứu tâm thần; chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng; chẩn đoán bệnh 

và các biện pháp tư vấn điều trị; điều trị một số rối loạn tâm thần và bệnh tâm thần thường 

gặp. Nội dung học phần có liên quan một số học phần khác: Giải phẫu, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh-miễn dịch, Dược lý học, Nội cơ sở, Nội bệnh lý, Thần kinh… 

Học phần Tâm thần LT cung cấp cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng theo mục 

tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: 

Các bước tiếp cận chẩn đoán và các biện pháp tư vấn điều trị, điều trị một số rối loạn tâm thần 

và bệnh tâm thần thường gặp. 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

102.  
Thực hành 

Tâm thần 

Tâm thần là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa. Kỹ năng thăm khám bệnh tâm thần trên lâm sàng rất quan trọng và khó khăn hơn so với 

một số bệnh cơ thể khác, các Bác sĩ tâm thần được ví như một nhà điều tra xã hội học vì bệnh 

tâm thần đa phần không có triệu chứng tổn thương thực thể mà chủ yếu dựa vào các triệu chứng 

cơ năng hơn nữa các triệu chứng tâm thần luôn luôn biến đổi tùy theo bệnh và giai đoạn của 

bệnh mà có những biểu hiện lâm sàng khác nhau. Khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn tâm 

thần rõ ràng thì trong một thời gian dài trước đó đã có những biểu hiện rối loạn tâm thần bất 

thường nhưng bệnh nhân không biết, người nhà không để ý và bỏ qua như bệnh tâm thần phân 

liệt; bệnh trầm cảm; nghiện rượu; nghiện ma túy; các rối loạn stress;... Vì vậy việc phát hiện và 

đánh giá triệu chứng tâm thần có nhiều khó khăn vì phụ thuộc vào kinh nghiệm của thầy thuốc, 

vào thời gian, hoàn cảnh và trạng thái người bệnh lúc tiếp xúc. 

Học phần tâm thần thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa một 

số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của 

học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: Thăm khám, chẩn đoán, điều trị 

và chăm sóc thích hợp một số rối loạn tâm thần và bệnh tâm thần thường gặp. Học phần này có 

1 HK9 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 



943 

 

liên quan với một số học phần khác như: Dược lý học, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý TH, Thần 

kinh TH, … 

103.  Dịch tễ học 

Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu về tình trạng sức khỏe quần thể và các yếu tố liên quan ảnh 

hưởng đến tình trạng sức khỏe đó. Xác định mối quan hệ giữa tình trạng sức khỏe và yếu tố liên 

quan từ đó xây dựng giải pháp (như phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật) để can thiệp nhằm nâng 

cao tình trạng sức khỏe. Dịch tễ học giúp nhân viên y tế xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh, 

phát triển và tối ưu hóa phương thức điều trị của y học lâm sàng. 

 Trong khuôn khổ của chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, không thể đề cập hết những lĩnh 

vực nghiên cứu dịch tễ học. Ở học phần này sinh viên được trang bị các khái niệm và nguyên 

lý dịch tễ học để dự phòng và chăm sóc sức khỏe. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu dịch 

tễ học để xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến các vấn đề sức khỏe và bệnh tật. Từ đó đề 

xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Hiểu và 

giải thích được những chỉ số đo lường sức khỏe bệnh tật thường gặp trên y văn trong nước và 

thế giới, sinh viên có thể đọc và phản biện được những kết quả từ các nghiên cứu y sinh học 

liên quan đến lĩnh vực hoạt động của bác sĩ trong tương lai ở tất cả các tuyến y tế khác nhau. 

3 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

104.  Dị ứng 

- Trên cơ sở kiến thức các học phần học trước như Giải phẫu, sinh lý, miễn dịch học, vi sinh, 

vvv, nguời học sẽ thấy tầm quan trọng của kiến thức cần thiết để chẩn đoán bệnh lý miễn dịch.  

- Nhắc lại một số kiến thức về giải phẫu và sinh lý, mô học, sinh lý bệnh- Miễn dịch có liên 

quan đến bệnh Dị ứng-  Miễn dịch. 

- Qui trình chẩn đoán một số bệnh: HPQ, Dị ứng ngoại sinh, một số bệnh tự miễn. 

- Cơ sở khoa học của các phương pháp điều trị áp dụng trong điều trị một số bệnh lý Dị ứng- 

Miễn dịch. 

- Các hội chứng và triệu chứng của các bệnh lý Dị ứng-  Miễn dịch. 

- Các cận lâm sàng thường dùng trong chẩn đoán các bệnh lý dị ứng- Miễn dịch. 

- Kết học đông tây y trong chẩn đoán và điều trị một số nhóm bệnh dị ứng – MD. 

- Chẩn đoán, cấp cứu và sơ cấp cứu một số nhóm bệnh. Tư vấn và chuyển bênh nhân đến 

đúng cơ sở chuyên môn đúng và kịp thời. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

10%, điểm 

thi cuối kì 

90% 

105.  
Thực hành 

Dị ứng 

- Trên cơ sở kiến thức các học phần học trước như Giải phẫu, sinh lý, miễn dịch học, vi sinh, 

vvv, nguời học sẽ thấy tầm quan trọng của kiến thức cần thiết để chẩn đoán bệnh lý miễn dịch.  

- Trình bày các bước để xây dựng hoàn chỉnh bệnh án bệnh dị ứng miễn dịch. 

- Qui trình chẩn đoán một số bệnh: HPQ, Dị ứng ngoại sinh, một số bệnh tự miễn. 

1 HK10 

Trọng số thi 

kết thúc học 

phần: 100% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Chuy%C3%AAn_vi%C3%AAn_y_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%E1%BA%BFu_t%E1%BB%91_nguy_c%C6%A1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Y_h%E1%BB%8Dc_l%C3%A2m_s%C3%A0ng&action=edit&redlink=1
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- Cơ sở khoa học của các phương pháp điều trị áp dụng trong điều trị một số bệnh lý Dị ứng- 

Miễn dịch. Thực hiện một số thao tác và kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý dị ứng- 

miễn dịch. 

- Khai thác và ghi nhận các hội chứng và triệu chứng của các bệnh lý Dị ứng-  Miễn dịch. 

- Chỉ định và đọc kết quả các cận lâm sàng thường dùng trong chẩn đoán các bệnh lý dị ứng- 

Miễn dịch. 

- Biết kết hợp đông tây y trong chẩn đoán và điều trị một số nhóm bệnh dị ứng – MD. 

- Chẩn đoán, cấp cứu và sơ cấp cứu một số nhóm bệnh. Tư vấn và chuyển bệnh nhân đến 

đúng cơ sở chuyên môn đúng và kịp thời. 

106.  
Răng Hàm 

Mặt 

Sinh viên phải nắm vững các mốc giải phẫu, cấu tạo cũng như chức năng cơ bản sinh lý 

cơ quan RHM, khai thác được quá trình bệnh sử triệu chứng cơ năng, diễn tiến của bệnh, đề 

xuất kế hoạch chăm sóc để giúp cho điều trị,  

Các nguyên tắc cơ bản trong xử trí cấp cứu và trình bày được các nội dung truyền thông giáo 

dục sức khỏe trong cộng đồng để phòng bệnh. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

107.  
Thực hành 

Răng Hàm 

Mặt 

Sinh viên phải nắm vững các mốc giải phẫu, cấu tạo cũng như chức năng cơ bản sinh lý 

các cơ quan RHM, khai thác được quá trình bệnh sử triệu chứng cơ năng, diễn tiến của bệnh, 

đề xuất kế hoạch chăm sóc để giúp cho điều trị,  

Các nguyên tắc cơ bản trong xử trí cấp cứu và trình bày được các nội dung truyền thông giáo 

dục sức khỏe trong cộng đồng để phòng bệnh. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

108.  
Tai Mũi 

Họng 

Sinh viên phải nắm vững các mốc giải phẫu, cấu tạo cũng như chức năng cơ bản sinh lý 

các cơ quan TMH, khai thác được quá trình bệnh sử,  triệu chứng cơ năng, diễn tiến của bệnh, 

đề xuất một số xét nghiệm cận lâm sàng để giúp cho chẩn đoán,  

Sinh viên sẽ được kiến tập cách khám và hướng chẩn đoán và điều trị các bệnh Tai Mũi 

Họng thông thường. 

Được kiến tập phẫu thuật cắt Amidan, nạo V.A, phẫu thuật nội soi Mũi Xoang, phẫu 

thuật Vá nhĩ đơn thuần… 

Sinh viên sẽ được học về triệu chứng và hướng xử trí các cấp cứu Tai Mũi Họng như dị 

vật đường thở, chấn thương thanh khí quản, áp xe não do viêm tai xương chũm, dị vật đường 

ăn biến chứng thủng mạch máu, Chảy máu mũi các loại, chấn thương các xoang mặt, Mũi. 

Sinh viên sẽ được học về triệu chứng và hướng xử trí các bệnh Ung thư Tai Mũi Họng 

thường gặp.  

1 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Trước khi học học phần TMH, sinh viên đã được học phần giải phẫu, sinh lý đại cương, 

các môn triệu chứng và bệnh học chung.  

Đã được học thực hành bệnh viện phần khối lượng kiến thức của năm thứ 3, thứ 4 trong 

chương trình khung. 

109.  
Thực hành 

Tai Mũi 

Họng 

Sinh viên phải nắm vững các mốc giải phẫu, cấu tạo cũng như chức năng cơ bản sinh lý 

các cơ quan TMH, khai thác được quá trình bệnh sử,  triệu chứng cơ năng, diễn tiến của bệnh, 

đề xuất một số xét nghiệm cận lâm sàng để giúp cho chẩn đoán,  

Sinh viên sẽ được kiến tập cách khám và hướng chẩn đoán và điều trị các bệnh Tai Mũi 

Họng thông thường. 

Được kiến tập phẫu thuật cắt Amidan, nạo V.A, phẫu thuật nội soi Mũi Xoang, phẫu 

thuật Vá nhĩ đơn thuần… 

Sinh viên sẽ được học về triệu chứng và hướng xử trí các cấp cứu Tai Mũi Họng như dị 

vật đường thở, chấn thương thanh khí quản, áp xe não do viêm tai xương chũm, dị vật đường 

ăn biến chứng thủng mạch máu, Chảy máu mũi các loại, chấn thương các xoang mặt, Mũi. 

Trước khi học học phần TMH, sinh viên đã được học phần giải phẫu, sinh lý đại cương, 

các môn triệu chứng và bệnh học chung.  

Đã được học thực hành bệnh viện phần khối lượng kiến thức của năm thứ 3, thứ 4 trong 

chương trình khung. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

110.  Mắt 

Chuyên ngành Mắt là một chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực Y khoa, có mối liên quan 

với nhiều chuyên ngành khác như nội tiết, thần kinh, tai mũi họng, răng hàm mặt… Ngoài một 

số bệnh lý thông thường như viêm kết mạc, chắp lẹo, hay tật khúc xạ… còn có nhiều bệnh lý 

có thể gây tổn thương thị lực nặng nề cho người bệnh, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng 

ngày như bệnh đục thể thủy tinh, glôcôm, bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Việc tiếp cận chẩn 

đoán cũng như điều trị có nhiều điểm khác biệt mang tính chất đặc thù so với các chuyên ngành 

y khoa khác. 

 Ở học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức về giải phẫu sinh lý cơ quan Mắt, về các 

bệnh thường gặp ở Mắt. Từ đó có thể chẩn đoán, xử trí, điều trị hoặc chuyển tuyến chuyên 

khoa kịp thời các bệnh về Mắt. Ngoài ra sinh viên có thể phát hiện được những bệnh toàn thân 

khác có biểu hiện tại Mắt và có thể tư vấn phòng chống bệnh tật cho cộng đồng. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

111.  
Thực hành 

Mắt 

Chuyên ngành Mắt là một chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực Y khoa, có mối liên quan 

với nhiều chuyên ngành khác như nội tiết, thần kinh, tai mũi họng, răng hàm mặt… Ngoài một 

số bệnh lý thông thường như viêm kết mạc, chắp lẹo, hay tật khúc xạ… còn có nhiều bệnh lý 

có thể gây tổn thương thị lực nặng nề cho người bệnh, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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ngày như bệnh đục thể thủy tinh, glôcôm, bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Việc tiếp cận chẩn 

đoán cũng như điều trị có nhiều điểm khác biệt mang tính chất đặc thù so với các chuyên ngành 

y khoa khác. 

 Học phần Mắt Thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa một số 

kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của 

học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chẩn đoán, điều trị và chăm sóc 

thích hợp một số bệnh lý mắt thường gặp. Học phần này có liên quan mật thiết với một số học 

phần khác như: Phẫu thuật Thực hành, Tai mũi họng TH, Răng hàm mặt TH, Nội bệnh lý TH, 

Chẩn đoán hình ảnh TH… 

112.  Da liễu 

Da liễu là một học phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, bao 

gồm hai nhóm bệnh chính: các bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù các 

bệnh da phần lớn không quá nguy hiểm dẫn đến tử vong nhưng với xu hướng tăng cao do môi 

trường ngày càng ô nhiễm cùng với cơ chế bệnh sinh nhiều bệnh còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, 

vấn đề điều trị gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của bệnh nhân 

và đặt ra những thách thức lớn cho các nhà Da liễu học.  

Trong học phần này, học viên không chỉ nắm vững các kiến thức về cơ chế bệnh sinh, các 

bước tiếp cận chẩn đoán, điều trị bệnh da và các bệnh lây qua đường tình dục mà còn cần có 

khả năng tư vấn, theo dõi bệnh. 

Học phần Da Liễu cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin cần thiết theo mục 

tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: 

các bước tiếp cận chẩn đoán và các biện pháp điều trị một số hội chứng trong bệnh lây qua 

đường tình dục và  các bệnh da thường gặp. Học phần này có liên quan mật thiết với một số 

học phần khác như: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý bệnh, Miễn dịch Dị ứng, Vi sinh, Giải 

phẩu bệnh, Ký sinh trùng, Nội cơ sở và bệnh học. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

113.  
Thực hành 

Da liễu 

Da liễu là một học phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, bao 

gồm hai nhóm bệnh chính: các bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù các 

bệnh da phần lớn không quá nguy hiểm dẫn đến tử vong nhưng với xu hướng tăng cao do môi 

trường ngày càng ô nhiễm cùng với cơ chế bệnh sinh nhiều bệnh còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, 

vấn đề điều trị gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của bệnh nhân 

và đặt ra những thách thức lớn cho các nhà Da liễu học.  

Học phần Da liễu thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa một 

số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của 

học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: cách khám, chẩn đoán, điều trị, 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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tư vấn, theo dõi, một số bệnh da và bệnh lây qua đường tình dục thường gặp. Học phần này có 

liên quan mật thiết với một số học phần khác như: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý bệnh, 

Miễn dịch Dị ứng, Vi sinh, Giải phẩu bệnh, Ký sinh trùng, Nội cơ sở và bệnh học 

114.  
Kinh tế và 

Chính sách 

y tế 

Môn học tập trung chủ yếu nghiên cứu về đại cương kinh tế y tế, hàng hóa sức khỏe và dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe, thị trường chăm sóc sức khỏe. Những nội dung cơ bản về các phương 

thức đánh giá kinh tế y tế, cách phân tích chi phí, đánh giá kinh tế y tế, thanh toán bảo hiểm y 

tế và giao dịch trong thị trường bảo hiểm. Ứng dụng các nội dung về chính sách y tế nhằm 

phân tích mô hình tài chính y tế tại Việt Nam và trên thế giới. 

1 HK10 

Điểm tích lũy 

15%, điểm 

thi cuối kì 

85% 

115.  
Nội bệnh 

lý 3 

Học phần Nội bệnh lý 3 LT là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số kiến 

thức về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, xử trí và phòng bệnh một số 

bệnh lý cấp cứu thường gặp trong thực hành lâm sàng và trong nghiên cứu khoa học cũng như 

đặc điểm bệnh lý và điều trị ở bệnh nhân cao tuổi, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học 

phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở LT, Nội bệnh lý 3 TH, Nội tổng 

hợp TH. 

2 HK11 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

116.  
Thực hành 

Nội bệnh 

lý 3 

Học phần Nội bệnh lý 3 TH là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt buộc 

đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện sinh 

viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng; về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau 

khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, 

chẩn đoán xác định bệnh, điều trị bệnh, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng làm bệnh án 

làm bệnh án Nội bệnh lý trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh lý cấp cứu thường gặp cũng như một số 

bệnh lý thường gặp thường gặp ở người cao tuổi trong thực hành lâm sàng. Học phần này cũng 

hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần 

này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên 

các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và 

chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội cơ sở TH, Nội bệnh lý 3 LT, Nội tổng 

hợp TH 

2 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 



948 

 

117.  
Ngoại bệnh 

lý 2 

Học phần Ngoại bệnh lý 2 LT là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt 

buộc đối với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần cung cấp và trang bị sinh viên Y khoa một số 

kiến thức về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, xử trí và phòng bệnh một 

số bệnh lý cấp cứu thường gặp trong thực hành lâm sàng và trong nghiên cứu khoa học cũng 

như đặc điểm bệnh lý theo từng lứa tuổi, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và 

chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại cơ sở LT, Ngoại bệnh lý 1 LT, Ngoại 

cuối khóa TH. 

2 HK11 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

118.  
Thực hành 

Ngoại bệnh 

lý 2 

với sinh viên Ngành Y khoa. Học phần này chủ yếu cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện 

sinh viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong 

thăm khám lâm sàng, về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau 

khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, 

chẩn đoán xác định bệnh, điều trị, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng làm bệnh án làm 

bệnh án Ngoại bệnh lý 2 trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh sọ não – cột sống, tiêu hóa, tiết niệu, 

lồng ngực, chi trên, chi dưới thường gặp. Học phần này cũng hướng dẫn và rèn luyện sinh viên 

về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; 

với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần này rèn luyện và củng cố sinh viên 

cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên các kỹ năng và thái độ đã được học 

ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại cơ sở LT, Ngoại bệnh lý 1 LT. 

2 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

119.  Phụ sản 2 

Sinh viên phải học các môn học cơ sở  và học phần sản khoa 1 trước khi học học phần này 

Các nội dung: Sản khó, sản bệnh lý, bệnh lý phụ khoa, sơ sinh, CSSKSS và KHHGĐ… 

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, 

đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện, trên mạng 

internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp 

Học phần này giúp sinh viên có kiến thức rộng hơn và sâu hơn về các vấn đề liên quan  đến 

bệnh lý khó trong sản khoa, trong phụ khoa, sơ sinh, ung thư trong phụ  khoa, để học tốt học 

phần này trước hết sinh viên cần nắm rõ học phần giải phẫu, sinh lý, nội khoa, học phần Phụ 

sản hành 1và Phụ sản lý thuyết 1. 

2 HK11 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Từ đó giúp sinh viên có kiến thức tổng hợp vận dụng một cách linh hoạt trong chẩn đoán, điều 

trị và phân loại tình trạng bệnh, Phân tuyến điều trị bệnh hợp lý đối với các trường hợp sản 

bệnh, sản khó, các bệnh lý phụ khoa và sàng lọc và điều trị ung thư trong phụ khoa. 

120.  
Thực hành 

Phụ sản 2 

Sinh viên phải học các môn học cơ sở  và học phần sản khoa 1 trước khi học học phần 

này. 

Các nội dung: Sản khó, sản bệnh lý, bệnh lý phụ khoa, sơ sinh, CSSKSS và KHHGĐ… 

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học 

tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện, trên 

mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp 

Học phần này giúp sinh viên có kiến thức rộng hơn và sâu hơn về các vấn đề liên quan  

đến bệnh lý khó trong sản khoa, trong phụ khoa, sơ sinh, ung thư trong phụ  khoa, để học tốt 

học phần này trước hết sinh viên cần nắm rõ học phần giải phẫu, sinh lý, nội khoa, học phần 

Phụ sản hành 1và Phụ sản lý thuyết 1 

Từ đó giúp sinh viên có kiến thức tổng hợp vận dụng một cách linh hoạt trong chẩn đoán, điều 

trị và phân loại tình trạng bệnh, Phân tuyến điều trị bệnh hợp lý đối với các trường hợp sản 

bệnh, sản khó, các bệnh lý phụ khoa và sàng lọc và điều trị ung thư trong phụ khoa. 

3 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

121.  Nhi 2 

(Trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần, kiến thức trang bị cho sinh viên, quan hệ với 

các học phần khác trong chương trình đào tạo.) 

Nhi 2 Lý thuyết là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. Học 

phần này cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng theo mục tiêu và 

chuẩn đầu ra của học phần, bao gồm: 

- Học phần này giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chiến lược chăm sóc trẻ 

em, vận dụng vào chăm sóc trẻ em theo từng tuyến y tế cụ thể.  

- Học phần này tiếp tục cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để chẩn đoán 

và điều trị được các bệnh thường gặp ở trẻ em ngoài các bệnh đã học trong chương 

trình Nhi 1 LT trước đó. 

Giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể, lên kế hoạch điều trị và chăm sóc, phòng ngừa bệnh tật 

cho trẻ em. 

2 HK11 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

122.  
Thực hành 

Nhi 2 

(Trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần, kiến thức trang bị cho sinh viên, quan hệ với 

các học phần khác trong chương trình đào tạo.) 

Nhi 2 thực hành là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. Học 

phần này cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan trọng theo mục tiêu và 

chuẩn đầu ra của học phần, bao gồm: 

3 HK12 
Điểm thi cuối 

kì 100% 
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- Sinh viên sẽ có kiến thức đánh giá, phân loại và xử trí bệnh tật trẻ em theo từng 

tuyến y tế cơ sở một cách nhanh chóng và phù hợp. 

- Học phần này tiếp tục cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để sinh viên 

có thể chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh, hội chứng thường gặp ở trẻ em 

ngoài các bệnh đã học trong chương trình Nhi 1 TH trước đó. Đồng thời giúp sinh 

viên có kinh nghiệm tối thiểu để xử trí ban đầu các trường hợp trẻ bệnh.  

- Sinh viên có thể áp dụng các kiến thức Y học cổ truyền trong tư vấn chăm sóc và 

phục hồi chức năng cho trẻ bệnh. Qua đó giải thích và loại bỏ dần các thói quen, tập 

quán lạc hậu trong chăm sóc và điều trị bệnh cho trẻ.  

Học phần hướng dẫn cho sinh viên thực hiện được một số thủ thuật lâm sàng, cận lâm sàng cơ 

bản phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em. 

123.  
Dược lâm 

sàng 

Dược lâm sàng là học phần giúp sinh viên có kiến thức trong thực hành kê đơn thuốc và 

phân tích các tình huống sử dụng thuốc trên lâm sàng cho một số bệnh phổ biến và một số 

trường hợp đối tượng đặc biệt. Học phần này trang bị các nội dung kiến thức về tương tác và 

tương kỵ của thuốc, nguyên tắc sử dụng thuốc trên một số đối tượng đặc biệt, các phản ứng bất 

lợi của thuốc và cung cấp các thông tin về thuốc, nguyên tắc sử dụng một số nhóm thuốc thông 

thường như kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tim mạch. Hơn nữa, học phần này trang bị cho sinh 

viên kỹ năng kê đơn thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, coi trọng nguyên tắc kê đơn và kỹ năng 

đọc tài liệu, cập nhật kiến thức khi thực hành kê đơn và áp dụng trong những tình huống lâm 

sàng cụ thể. 

1 HK11 

Điểm tích lũy 

15%, điểm 

thi cuối kì 

85% 

124.  
Thực hành 

Dược lâm 

sàng 

Học phần thực hành Dược lâm sàng giúp sinh việc thực hiện được đánh giá, phân loại, 

chọn lọc các thông tin về thuốc, phân tích được các tương tác thường gặp trong đơn thuốc, nhận 

biết được các phản ứng có hại có thể xảy ra liên quan đến việc dùng thuốc. Hơn nữa, trong phần 

thực hành, sinh viên được thực hành phân tích những tình huống lâm sàng cụ thể liên quan đến 

các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, người cao tuổi, trẻ em, bệnh nhân bị suy gan, suy 

thận. Sinh viên còn được cung cấp kỹ năng phân tích và xử lý thông tin thuốc của một số bệnh 

thông thường như tăng huyết áp, đái tháo đường, đau thắt ngực và khả năng vận dụng các nhóm 

thuốc được sử dụng nhiều trên lâm sàng như kháng sinh, giảm đau trong một số tình huống lâm 

sàng cụ thể. 

1 HK11 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

125.  
Truyền 

Nhiễm 2 

Học phần Truyền Nhiễm 2 là một học phần cần thiết và quan trọng trong chương trình 

đào tạo y khoa bởi bệnh truyền nhiễm đa số là những bệnh thường gặp ở tất cả các nước trên 

thế giới. Đặc biệt, Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, là nước đang phát triển có điều kiện 

kinh tế xã hội còn nghèo nàn, có nhiều loại bệnh truyền nhiễm và tỷ lệ mắc bệnh cao. Bệnh 

2 HK11 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 
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truyền nhiễm có khả năng lây từ người bệnh sang người lành, nhiều bệnh phát triển thành dịch 

(thậm chí là đại dịch). Do vậy số lượng bệnh nhân truyền nhiễm rất đông và số lượng tử vong 

cũng lớn, đặc biệt do các bệnh truyền nhiễm diễn tiến nặng, cấp tính trở nên ác tính và có biến 

chứng, song cũng tồn tại những bệnh mãn tính cần theo dõi và điều trị suốt đời. 

Học phần Truyền Nhiễm 2 cung cấp, trang bị cho sinh viên y khoa một số thông tin quan 

trọng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần này (được trình bày chi tiết trong các phần 

sau), bao gồm kiến thức về một số thuốc sử dụng trong điều trị bệnh truyền nhiễm, điều trị một 

số bệnh lý truyền nhiễm ác tính, có biến chứng và bệnh truyền nhiễm mạn tính. 

Học phần này có liên quan mật thiết đến các học phần: Hóa sinh, Sinh lý, Sinh lý bệnh-

miễn dịch, Vi sinh, Kí sinh trùng, Dịch tễ, Dược lý, Nội cơ sở, Nội bệnh lý,... 

126.  
Thực hành 

Truyền 

Nhiễm 2 

Học phần Truyền Nhiễm 2 là một học phần cần thiết và quan trọng trong chương trình 

đào tạo y khoa bởi bệnh truyền nhiễm đa số là những bệnh thường gặp ở tất cả các nước trên 

thế giới. Đặc biệt, Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, là nước đang phát triển có điều kiện 

kinh tế xã hội còn nghèo nàn, nhiều loại bệnh truyền nhiễm và tỷ lệ mắc bệnh cao. Bệnh truyền 

nhiễm có khả năng lây từ người bệnh sang người lành, nhiều bệnh phát triển thành dịch (thậm 

chí là đại dịch). Do vậy số lượng bệnh nhân truyền nhiễm rất đông và số lượng tử vong cũng 

lớn do các bệnh truyền nhiễm diễn tiến cấp tính trở nên ác tính và có biến chứng, song cũng tồn 

tại những bệnh mãn tính cần theo dõi và điều trị suốt đời. 

Học phần Truyền Nhiễm 2 thực hành cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y 

khoa một số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn 

đầu ra của học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chỉ định đúng, hợp lý 

các loại thuốc sử dụng trong bệnh truyền nhiễm; chẩn đoán, điều trị và chăm sóc thích hợp một 

số bệnh lý truyền nhiễm ác tính, có biến chứng và bệnh truyền nhiễm mạn tính. 

Học phần này có liên quan mật thiết đến các học phần: Hóa sinh, Sinh lý, Sinh lý bệnh-

miễn dịch, Vi sinh, Kí sinh trùng, Dịch tễ, Dược lý, Nội cơ sở, Nội bệnh lý,... 

2 HK12 

Điểm tích lũy 

20%, điểm 

thi cuối kì 

80% 

127.  
Thực hành 

Nội 4 

Học phần Thực hành Nội 4 là là học phần chuyên ngành quan trọng đối với sinh viên 

Ngành Y khoa, nhất là sinh viên có định hướng học và làm việc theo chuyên ngành Nội khoa 

sau khi tốt nghiệp ra Trường. Học phần này chủ yếu ôn lại, cập nhật và rèn luyện sinh viên về 

kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong thăm khám 

lâm sàng; về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau khi thăm 

khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, chẩn đoán 

xác định bệnh, điều trị bệnh, tiên lượng bệnh, dự phòng) và về kỹ năng làm bệnh án làm bệnh 

án Nội bệnh lý trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa thường gặp với cập nhật mới nhất từ các 

4 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Tổ chức/Hiệp hội/Liên đoàn sức khỏe trên toàn thế giới. Học phần này cũng hướng dẫn và rèn 

luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với bệnh nhân và người 

nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần này rèn luyện và 

củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên các kỹ năng và 

thái độ đã được học ở trên, nhằm giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp, cập 

nhật và vững vàng về bệnh lý Nội khoa, góp phần đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và 

chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường, phù hợp với nhu cầu xã hội 

khi sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, 

Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Thực hành Nội cơ sở, Nội bệnh lý 1, 

Thực hành Nội bệnh lý 1, Nội bệnh lý 2, Thực hành Nội bệnh lý 2, Nội bệnh lý 3, Thực hành 

Nội bệnh lý 3, Nội bệnh lý 4. 

128.  
Thực hành 

Ngoại 3 

Học phần Ngoại cuối khóa TH là học phần chuyên ngành rất cơ bản, quan trọng và bắt 

buộc đối với sinh viên Ngành Y khoa trước khi tốt nghiệp ra trường. Học phần này chủ yếu 

cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về kỹ năng giao tiếp trong khai thác bệnh sử và tiền 

sử bệnh; về kỹ năng thao tác trong thăm khám lâm sàng, về kỹ năng ra quyết định (Chỉ định cận 

lâm sàng dưới sự hướng dẫn sau khi thăm khám và chẩn đoán lâm sàng, phân tích kết quả cận 

lâm sàng theo mục tiêu chỉ định, chẩn đoán xác định bệnh, điều trị, tiên lượng bệnh, dự phòng) 

và về kỹ năng làm bệnh án làm bệnh án Ngoại cuối khóa TH trên mỗi bệnh nhân mắc bệnh sọ 

não – cột sống, tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực, chi trên, chi dưới thường gặp. Học phần này cũng 

hướng dẫn và rèn luyện sinh viên về thái độ phù hợp với nội dung của các phần kỹ năng; với 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; với đồng nghiệp và với Ngành Y khoa. Ngoài ra, học phần 

này rèn luyện và củng cố sinh viên cách phân tích và tổng hợp về kiến thức tương ứng dựa trên 

các kỹ năng và thái độ đã được học ở trên, nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần và 

chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Ngành Y khoa của Trường. 

Học phần này có liên quan mật thiết với một số học phần: Giải phẫu học, Sinh lý học, 

Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Kỹ năng, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại cơ sở LT, Ngoại bệnh lý 1 LT, 

Ngoại bệnh lý 2 LT. 

4 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

129.  
Thực hành 

Phụ sản 3 

Phụ sản là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa bởi vì 

phụ sản là một trong bốn phân ngành y khoa quan trọng của khối lâm sàng. Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và kế hoạch hóa gia đình là vấn đề rất quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe và chất 

lượng cuộc sống của cộng đồng. Hơn thế nữa, bệnh lý sản khoa và các vấn đề về kế hoạch hóa 

4 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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gia đình là rất phổ biến. Bên cạnh đó, các bước tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý sản khoa 

có nhiều điểm khác biệt so với các bệnh lý của các hệ cơ quan khác. 

Học phần Phụ sản 1 thực hành (TH) cung cấp, hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên y khoa 

một số kiến thức và kỹ năng quan trọng trong thực hành lâm sàng theo mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của học phần (được trình bày chi tiết trong các phần sau), bao gồm: chẩn đoán, điều trị và chăm 

sóc thích hợp một số trường hợp thai nghén bình thường; kỹ năng tư vấn quản lý thai nghén và 

kế hoạch hóa gia đình. 

130.  
Thực hành 

Nhi 3 

(Trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần, kiến thức trang bị cho sinh viên, quan hệ 

với các học phần khác trong chương trình đào tạo.) 

- Học phần này giúp cho sinh viên có khả năng tổng hợp các kiến thức đã học trong 

suốt chương trình đào tạo. Để sinh viên có đủ kỹ năng để phát hiện, chẩn đoán, 

điều trị và phòng bệnh các bệnh thường gặp ở trẻ em một cách chủ động và độc 

lập.  

- Giúp sinh viên có tầm nhìn chung về tổ chức, phân loại, sắp xếp khám và chữa 

bệnh, phòng bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 

- Đồng thời giúp sinh viên có kinh nghiệm tối thiểu và kỹ năng để xử trí ban đầu các 

trường hợp trẻ bệnh.  

Học phần hướng dẫn cho sinh viên thực hiện được một số thủ thuật lâm sàng, cận lâm 

sàng cơ bản phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em. Cập nhật các kiến thức, kỹ 

thuật, lập luận chẩn đoán mang tính thời sự xã hội. 

4 HK12 
Điểm thi cuối 

kì 100% 

131.  
Khóa luận 

tốt nghiệp 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp được bố trí vào học kỳ thứ 12, là học kỳ cuối cùng trong 

chương trình đào tạo y đa khoa. Đây là một học phần tổng hợp từ nhiều học phần sinh viên đã 

được học từ những năm trước như: các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. Học phần này 

hướng dẫn cho sinh viên phương pháp thực hiện và trình bày một khóa luận tốt nghiệp: chuẩn 

bị cơ sở lý luận, phát triển ý tưởng, đặt câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nghiên cứu phù 

hợp, tiến hành thu thập số liệu trên thực địa, tổng hợp và trình bày số liệu, diễn giải thông tin, 

viết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước hội đồng các nhà khoa học. 

10 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 

132.  
Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Học phần chuyên đề tốt nghiệp (CĐTN) được thực hiện vào học kỳ thứ 12 (dựa theo kế 

hoạch đào tạo 12 học kỳ dành cho ngành y đa khoa). Trong học phần này, sinh viên và giảng 

viên hướng dẫn sẽ lựa chọn một chủ đề liên quan đến sức khỏe, lựa chọn các nghiên cứu thích 

hợp đã được xuất bản từ các trang web chuyên ngành trong nước và nước ngoài, trình bày 

chuyên đề một cách hệ thống về chủ đề/vấn đề sức khỏe.  

4 HK12 

Điểm tích lũy 

30%, điểm 

thi cuối kì 

70% 
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Mục đích của học phần chuyên đề tốt nghiệp nhằm cập nhật kiến thức mới; làm rõ một 

vấn đề hoặc một khía cạnh hiện còn tranh cãi; hoặc vận dụng kiến thức từ chủ đề nghiên cứu để 

giải quyết một vấn đề trên thực tiễn. Ví dụ: giải quyết việc phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, 

trẻ em; giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng lây truyền HIV/AIDS; phòng chống 

tai nạn thương tích; chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe; phòng chống 

các bệnh không lây nhiễm, …) 

Học phần này cũng sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện nhiều kỹ năng: đặt câu hỏi, truy tìm 

tài liệu, phân tích và tổng hợp các tài liệu nhằm trau dồi và nâng cao kiến thức về sức khỏe một 

cách liên tục. 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1  Lâm sản ngoài gỗ 2011  

2  Cây chè 2011  

3  Công trình nông thôn 2010  

4  Cơ khí chăn nuôi 2010  

5   Máy trong bảo vệ thực vật 2011  

6  Kỹ thuật điện 2011  

7  Gỗ và công nghệ gia công gỗ 2011  

8  Học phần Nội cơ sở   

9  Giống cây rừng 2011  

10  cây chè   

11  Ngữ âm - Âm vị Tiếng anh   

12  Nuôi ong mật  2013  

13  Tiếng Việt thực hành   

14  Giải phẩu động vật   

15  Trồng trọt đại cương    

16  Chọn giống cây trồng   

17  Di truyền thực vật     
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

18  Bệnh ký sinh trùng thú y I    

19  Dinh dưỡng vật nuôi   

20  Chuyên đề tiếng Ê Đê   

21  Bài tập kinh tế vĩ mô   

22  Khuyến nông    

23  Khuyến nông lâm    

24  Đại số hiện đại   

25  bài tập và lời giải nguyên lý kế toán 2019  

26  xã hội học đại cương 2019  

27  vật lý khí quyển 2019  

28  Toán Học 2 2019  

29  Hóa học lập thể 2019  

30  Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học phổ thông 2019  

31  Hướng dẫn thực hành giải phẫu bệnh 2019  

32  Song ngữ Luật tục Bahnar - Việt 2019  

33  Sử thị Ê đê Aghan Mdroing dam và Aghan Ykhing Jui - Bhia Yâo 2019  

34  Luật tục Bahnar trong đời sống đương đại 2019  

35  Cây Cao su 2019  

36  Hướng dẫn thực hành cơ học 2020  

37  Rèn kĩ năng viết chữ cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 2020  

38  Đánh giá đất đai phuc vụ tái canh cà phê tren địa bàn tỉnh Đắk 
Lắk 2020 

 

39  Quản lý hành chính Nhà nước, và quản lý giáo dục đào tạo 2020  

40  Hướng dẫn phân tích đất và cây trồng 2020  

41  Nguyên lý kế toán 2020  

42  Quản trị chiến lược 2020  

43  Quản trị doanh nghiệp 2020  

44  Kinh tế công nghiệp 2020  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

45  Phương pháp nghiên cứu khoa học GDMN 2020  

46  Toán C2 2020  

47  Văn học Phương Tây 1 2020  

48  Quang học 2020  

49  Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học 2021  

50  Văn hóa học đường 2021  

51  Kiểm nghiệm hóa thực phẩm 2020  

52  Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học 2020  

53  Xác suất thống kê 2021  

54  Tập hợp Logic toán 

 

2021  

55  Khai thác gỗ tác động thấp 2021  

56  Cây ăn quả  2021-2022 

57  Vi sinh vật đất  2021-2022 

58  Đánh giá đất đai  2021-2022 

59  Không gian Symplectic và dạng vi phân  2021-2022 

60  Nhập môn lý thuyết kỳ dị  2021-2022 

61  Hóa học đại cương   2021-2022 

62  Phương pháp NCKH kinh tế  2021-2022 

63  Quản trị học  2021-2022 

64  Văn học nước ngoài trong chương trình phổ thông  2021-2022 

65  Giáo dục kĩ năng sống  2021-2022 

66  Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất  2021-2022 

67  Thức ăn chăn nuôi  2021-2022 

68  Cây thức ăn chăn nuôi  2021-2022 

69  Thực hành Ký sinh trùng  2021-2022 
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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

ST
T 

Trình độ đào 
tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người hướng dẫn 

Nội 
dung 

tóm tắt 

1 Tiến sĩ Nghiên cứu liều lượng phân N:P2O5:K2O cho giống 

bơ Booth7 trồng trên đất nâu đỏ bazan (Rhodic 

ferralsols) tại tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn An 

Ninh 

1. TS. Trịnh Đức Minh  

2. PGS. TS. Phan Văn Tân   

Khoa 
học cây 
trồng 

2 Tiến sĩ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tái canh 
ngay cây cà phê vối (Coffee canephora Pierre var. 
robusta) tại tỉnh Đắk Lắk 

Hoàng Quốc 
Trung 

1. PGS. TS Nguyễn Văn Nam 

   2. TS Trương 

Hồng 

Khoa 
học cây 
trồng 

3 Tiến sĩ Hoàn thiện biện pháp kỹ thuật sản xuất cây giống 
sâm ngọc linh  (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 

Đinh Văn Phê 1. PGS. TS. Lê Hùng Lĩnh 

    2. 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nam  

Khoa 
học cây 
trồng 

4 Tiến sĩ Nghiên cứu một số yếu tố sinh lý, sinh thái và biện 
pháp tác động đến sự ra hoa, đậu quả trên cây Bơ 
Booth7 và TA1 tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Đặng Đinh 
Đức Phong 

1. PGS. TS. Phan Văn Tân 

     2. 

TS. Trịnh Đức Minh 

Khoa 
học cây 
trồng 

5 Tiến sĩ Thiết lập và thẩm định chéo mô hình ước tính sinh 
khối trên mặt đất cây rừng khộp ở Việt Nam 

Nguyễn Thị 
Tình 

GS. TS. Bảo Huy Lâm 
sinh 

6 Tiến sĩ Tác động của tín dụng đối với kinh tế nông hộ trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
Võ Xuân Hội 1. PGS.TS. Lê Đức Niêm   

Kinh tế 
nông 

nghiệp 

7 Tiến sĩ Yếu tố ảnh hưởng đến  thu nhập và đa dạng hóa thu 

nhập của nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Đức 

Quyền 
1. PGS.TS. Lê Đức Niêm   

Kinh tế 
nông 

nghiệp 

8 Tiến sĩ Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của các 
hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa và hạ đường 
huyết trên mô hình in vitro và in vivo từ vỏ thân cây 
trâm vỏ đỏ ( Syzygium zeylancium L.) 

Nguyễn Minh 
Trung 

PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh Công 
nghệ 
sinh 
học 

9 Tiến sĩ Nghiên cứu kháng vi khuẩn đa kháng thuốc bằng 
phức hợp nano gắn kháng sinh 

Nguyễn Vĩnh 
Nghi 

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng Công 
nghệ 
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sinh 
học 

10 Tiến sĩ Sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của các tổ hợp 

bò lai Brahman, Red Angus và Blanc-Blue-Belgium 

ở tỉnh Đắk Lắk và tương quan đa hình của gen PIT-

1 
 

Ngô Thị Kim 
Chi 

HD1: GS.TS. Lê Đức Ngoan 
HD2: PGS.TS. Phạm Thế Huệ 

Chăn 
nuôi 

11 Tiến sĩ Nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển và tổng 

hợp một số chất dinh dưỡng trên cây lúa thảo dược 

dưới tác động của vi khuẩn vùng rể tại tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị 
Hương Cẩm 

HD1: PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam 

HD2: TS. Tiên Huỳnh 

Khoa 
học cây 
trồng 

12 Tiến sĩ Đánh giá thực vật thân gỗ quý hiếm taik Vườn quốc 

gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông 

Phan Thị 
Hằng 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Lâm 
Sinh 

13 Tiến Sĩ Ước lượng khả năng hấp thụ CO2 của các kiểu rừng 

lá rộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk dựa vào dữ liệu 

viễn thám và kiểm tra Gis. 

 

Hồ Đình Bảo PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Lâm 
Sinh 

14 Tiến sĩ Tiếp cận viễn thám, Gis và mô hình không gian để 

phân tích thay đổi thảm phủ rừng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

Cao Thị Hoài PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Lâm 
Sinh 

2 Thạc sĩ     

      

3 Đại học     

1. Khoa chăn nuôi thú y 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

 
Phân lập và khảo sát sự đề kháng kháng sinh của Escherichia 

Coli trên gà nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột ,  tỉnh Đắk Lắk 
Bùi Huyền Đan ThS. Nguyễn Văn Thái  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

Đại học 

– Khóa 

luận tốt 

nghiệp 

Độc lực và tính kháng kháng sinh của Escherichia Coli phân lập 

từ Bê bị bệnh tiêu chảy nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Trịnh Quang 

Lâm 
ThS. Nguyễn Văn Thái   

Khả năng sinh sản và thực trạng bệnh viêm tử cung trên lợn nái 

GF24 nuôi tại trại Nguyễn Văn Hà, Bàu Cạn, Long Thành, 

Đồng Nai 

Nguyễn Thị 

Lan Anh 
ThS. Bùi Thị Như Linh  

Tình hình nhiễm cầu trùng trên gà thả vườn tại Hợp tác xã Dịch 

vụ Nông nghiệp và hỗ trợ cộng đồng Tây Nguyên – phường 

Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột,  tỉnh Đắk Lắk 

Phạm Thị Lan 

Anh  
ThS. Lê Anh Dương  

Ảnh hưởng của bổ sung Tanin đến hiệu quả chăn nuôi gà Ai Cập 

trắng đẻ trứng thương phẩm tại trại Nguyễn Thị Huyền, phường 

Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Lê Ngọc Ánh  ThS. Nguyễn Đức Điện  

Ảnh hưởng của Tanin đến hiệu quả chăn nuôi gà thịt tại trại 

Lương Thanh Tùng, xã Cư Suê, huyện Cư Mga, tỉnh Đắk Lắk 

Dương Thanh 

Bình  
ThS. Nguyễn Đức Điện  

Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái GF24 và một số bệnh sinh 

sản thường gặp tại trại Xuân Tánh công ty Greenfeed thành phố 

Vũng Tàu 

Nguyễn Thị Vũ 

Châu  
PGS.TS. Phạm Thế Huệ  

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và một số bệnh sản khoa 

thường gặp trên heo nái giống GF24 và CP 909 nuôi tại trại Đỗ 

Minh Tuấn, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Đỗ 

Công  

ThS. Nguyễn Mạnh 

Thuột  

Khả năng sinh trưởng và các bệnh thường gặp ở heo con giai đoạn 

theo mẹ nuôi tại trại Tiến Thành, xã Ea Tý, huyện Eakar,  tỉnh Đắk 

Lắk 

Lê Thị Diệu  
ThS. Nguyễn Mạnh 

Thuột  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

Khả năng sinh sản và các bệnh thường gặp ở lợn nái (Duroc x 

Landrace)  tại trại Xuân Thành, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc 

- tỉnh Đồng Nai 

Ngô Xuân Đạt  ThS. Bùi Thị Như Linh  

Tình hình chăn nuôi và bệnh tụ huyết trùng trên bò tại huyện 

M'đrak,  tỉnh Đắk Lắk 
Đào Văn Đức  

PGS. TS. Văn Tiến 

Dũng  

Khả năng sinh trưởng và hội chứng tiêu chảy ở lợn con (GF24) 

theo mẹ tại  trại Xuân Tánh, Bà Rịa, Vũng Tàu 
Lê Thị Bé Hà  ThS. Bùi Thị Như Linh  

Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ đến hiệu quả nuôi gà lai 

F1 (gà nòi x gà lương phượng) thương phẩm tại trại Nguyễn Thị 

Huyền, phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Lê Minh Hải  ThS. Nguyễn Đức Điện  

Khả năng sản xuất giống cá Trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus) 

và công tác phòng trị bệnh tại trại cá giống số 2, phường Ea Tam, 

TP. Buôn Ma Thuột,  tỉnh Đắk Lắk 

Phạm Thị Hảo  ThS. Lý Ngọc Tuyên  

Khả năng sinh sản và một số bệnh sản khoa thường gặp của 

nhóm heo nái F1 nuôi tại trại Tiến Thành, xã Ea Tý, huyện 

Eakar,  tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Vĩnh 

Hiệp  

ThS. Nguyễn Mạnh 

Thuột  

Đánh giá khả năng sinh sản và các bệnh thường gặp ở lợn nái 

F1 (Yorkhire x Landrace) nuôi tại trại Tịnh Huệ, Cưjut, Đăk 

Nông 

Lưu Thị Ngọc 

Hoa 
PGS.TS. Phạm Thế Huệ  

Khả năng sản xuất giống cá Mè hoa (Hypophthalmichthys 

nobilis) và công tác phòng trị bệnh tại trại cá giống số 2, 

phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Xuân 

Hùng 
ThS. Lý Ngọc Tuyên  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và bệnh tụ huyết trùng trên bò 

tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị 

Hương Ly 

PGS. TS. Văn Tiến 

Dũng  

ình hình chăn nuôi và các bệnh sinh sản trên heo nái ở trại heo 

Thúy Vinh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 
Nguyễn Thị Mỹ ThS. Nguyễn Văn Trọng  

Tình hình nuôi, một số bệnh ký sinh trùng thường gặp và công tác 

phòng trị của cá nước ngọt nuôi thương phẩm tại thành phố Hồ 

Chí Minh.   

Trần Phương 

Thảo Ngân 
ThS. Lý Ngọc Tuyên  

Khảo sát một số bệnh thường gặp trên heo nái tại trại Thanh 

Yên xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

Tạ Thị Thanh 

Phương 
ThS. Nguyễn Văn Trọng  

Tình hình nhiễm giun xoăn dạ múi khế  trên bò tại huyện Krông 

Buk, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Trọng 

Quý 

ThS. Nguyễn Thị Vân 

Anh  

Tình hình chăn nuôi và hội chứng tiêu chảy ở heo con theo mẹ  

tại trại Thanh Yên xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Mai Tấn 

Tài  
ThS. Nguyễn Văn Trọng  

Tình hình nhiễm Ehrlichia canis trên chó tại Trạm xá Thú y 

trường Đại học Tây Nguyên 
Hồ Viết Thanh  

ThS. Lương Huỳnh Việt 

Thắng  

Đánh giá khả năng sinh trưởng và các bệnh thường gặp ở lợn con 

giai đoạn theo mẹ tại trại lợn Hùng Cường, Buôn Bông, xã Ea 

Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Văn 

Thuận 

PGS.TS. Phạm Thế Huệ 

 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và các bệnh thường gặp ở lợn con 

giai đoạn theo mẹ tại trại Long Vân, Ea Kao, Thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Ngô Nguyễn 

Vũ 
PGS. TS Phạm Thế Huệ  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

Tình hình tiêu chảy trên heo con sau cai sữa tại trại heo Nguyễn 

Chương, thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 

Bùi Thị Kim 

Yến 
ThS. Nguyễn Quốc Hiếu  

Tình hình nhiễm kí sinh trùng đường máu trên chó tại trung tâm 

thú y Okada pet Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phạm Thị Thúy 

Hà  

ThS. Nguyễn Thị Vân 

Anh  

Độc lực và tính kháng kháng sinh của Escherichia Coli phân 

lập từ Heo con theo mẹ bị tiêu chảy nuôi tại thành phố Buôn 

Ma Thuột,  tỉnh Đắk Lắk 

Mai Thị Hoa  ThS. Nguyễn Văn Thái  

Ngành Chăn nuôi 

Hiệu quả của việc sử dụng lõi ngô ủ ure trong khẩu phần nuôi vỗ 

béo bò thịt nuôi nông hộ tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Y Runa Ayun Th.S. Mai Thị Xoan  

Một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất trứng của giống gà ISA 

BROWN tại trại Nguyễn Thị Hiệp , phường Eatam, Thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị 

Ánh Linh 

PGS. TS. Trần Quang 

Hạnh  

hả năng sinh trưởng của giống vịt Cherry Valley tại công ty Bình 

An Phát ở Trảng Bom, Đồng Nai 

Nguyễn Thị 

Phượng 

PGS. TS. Trần Quang 

Hạnh  

 Ngành Thú y 

Đại học - 

Chuyên 

đề tốt 

nghiệp 

Khảo sát một số bệnh thường gặp ở heo con theo mẹ tại trại 

Hoàng Công Bảo, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Diệp 

ThS. Lương Huỳnh Việt 

Thắng  

Tình hình chăn nuôi và quy trình phòng bệnh trên gà nuôi tại 

trại Lương Thanh Tùng xã Cư Suê, huyện Cư M'Gar,  tỉnh Đắk 

Lắk 

Bùi Phạm 

Thiên Hoàng  
ThS. Nguyễn Đức Điện  

Ảnh hưởng của bổ sung probiotic đến tốc độ sinh trưởng của gà 

lai tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Phan Tấn 

Phước  

ThS. Hoàng Thị Anh 

Phương  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

Tình hình áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh 

thú y trong chăn nuôi gà tại xã EaKao, thành phố Buôn Ma 

Thuột,  tỉnh Đắk Lắk  

Võ Ngọc 

Hoàng Vy 
ThS. Nguyễn Văn Thái  

Khảo sát tình hình mắc rận tai (Otodectes cynotis) trên mèo tại 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Trần Đặng Phi ThS. Nguyễn Quốc Hiếu  

ình hình chăn nuôi và công tác phòng trị bệnh trên heo thịt tại 

trại Thùy Nguyên, xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Lê Quang Hiệp ThS. Nguyễn Đức Điện  

Tình hình chăn nuôi và công tác thú y trên heo tại trại Bích Hương 

xã Nam Dong, Cư Jut, Đắk Nông 
Sùng A Sơ ThS. Nguyễn Đức Điện  

Tình hình chăn nuôi và công tác thú y tại trại heo Phạm Thuý 

Hằng - ấp Nam Hà, Nam Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 
Bùi Văn Đệ ThS. Nguyễn Văn Thái  

Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi trâu, bò,lợn và công tác 

thú y tại tỉnh Bình Định 
Lê Thị Mỹ 

Trâm 

PGS. TS. Trần Quang 

Hân  

Thực trạng bệnh viêm tử cung và biện pháp phòng trị trên đàn nái 

ngoại nhập tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Lô Văn Giang TS. Đinh Nam Lâm  

Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn và công tác thú 

y tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

Nguyễn Thế 

Giang 
TS. Đinh Nam Lâm  

Tình hình phát triển chăn nuôi lợn và một số bệnh thường gặp trên 

lợn tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

Cao Thị Mai 

Sang 

PGS. TS. Trần Quang 

Hân  

Tình hình chăn nuôi và công tác thú y tại phường Khánh Xuân, 

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Phạm Ngọc 

Thạch 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Diên  

Ngành Chăn nuôi 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Ngành Thú y 

Tình hình nhiễm Giun tóc trên dê nuôi tại xã Đăk Gằn, huyện 

Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông 

Bùi Thị Bích 

Lan 
ThS. Lê Anh Dương  

Tình hình chăn nuôi bò và công tác thú y tại xã An Nghiệp 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Châu Nữ Thanh 

Trầm 

PGS. TS Trần Quang 

Hạnh  

Hiện trạng chăn nuôi, khả năng sinh trưởng của gà nuôi tại trại 

ông Nguyễn Ngọc Hùng, Hòa Tiến, Krông Pak, Đắk Lắk 

Hòa Thị Vân 

Anh 

TS. Vũ Tiến Quang 
 

  
Khả năng sinh trưởng của lợn nuôi thương phẩm tại trại Đông 

Phú, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông 

Lê Ngọc Hòa ThS. Nguyễn Đức Điện 
 

  
Đánh giá tình hình chăn nuôi trâu, bò, lợn tại xã La Broăi, huyện 

Iapa, tỉnh Gia Lai. 
Nay H' Quyên 

ThS. Hoàng Thị Anh 

Phương  

  

Khả năng sinh trưởng và sản xuất trứng của gà Isa Brown nuôi 

tại trại ông Nguyễn Ngọc Hùng, xã hòa Tiến, huyện Krông Păk, 

tỉnh Đắk Lắk 

Vũ Thị Linh PGS. TS. Phạm Thế Huệ  

  
Tình hình chăn nuôi và công tác phòng trị bệnh trên đàn heo tại 

trại Đông Phú, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông 
Lê Cảnh Phát ThS. Nguyễn Đức Điện  

  
Đánh giá khả năng sinh trưởng của heo thương phẩm tại trại gia 

công của công ty CP, xã Hòa Thuận, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Đặng Thành 

Thịnh 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Diên  

  
Điều tra tình hình chăn nuôi bò và công tác thú y tại xã Quảng 

Tiến, huyện Cưmgar, tỉnh Đắk lắk 
Trần Công Pháp TS. Đinh Nam Lâm  

  

Khả năng sinh sản và một số bệnh sinh sản ở lợn nái giống ngoại 

tại trại chăn nuôi Phan văn Sơn, xã Eakao, Thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Hoàng Thị Diệu ThS. Mai Thị Xoan  

2. Khoa Kinh tế 
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1) Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp 
    

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Yếu tố ảnh hưởng 

đến thu nhập của 

nông hộ tại xã Pơng 

Drang huyện Krông 

Buk, tỉnh Đắk Lắk 

H Bic Mlô 
GVC.ThS. Bùi 

Ngọc Tân 

 - Một số lý luận cơ bản về thu nhập và yếu tố ảnh hưởng 

đến thu nhập của nông hộ  

 - Tình hình cơ bản của xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, 

tỉnh Đắk Lắk; 

 - Thực trạng thu nhập của nông hộ tại xã Pơng Drang, 

huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk: nguồn lực của nông hộ, 

thực trạng thu nhập của nông hộ, thu nhập bình quân, cơ 

cấu thu nhập của nông hộ 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại xã 

Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk: nhân khẩu, 

vốn, đất đai, trình độ học vấn, giới tính, kinh nghiệm sản 

xuất, số lao động, tín dụng, lãi suất;  

- Giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho nông hộ nông 

dân trên địa bàn xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh 

Đắk Lắk. 

2 
Đại 

học 

Hiệu quả kinh tế sản 

xuất chanh dây trên 

địa bàn huyện Đắk 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn 

Thị Xuân 
Nương 

GVC.ThS. 

Nguyễn Thị 

Minh Phương 

 - Phân tích thực trạng và hiệu quả kinh tế sản xuất chanh 

dây tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai gồm: Tình hình sản 

xuất chanh dây, hiệu quả sử dụng vốn, đất và lao động trên 

địa bàn huyện Đắk Đoa; - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả kinh tế sản xuất chanh dây tại huyện Đắk 

Đoa, tỉnh Gia Lai gồm: Điều kiện tự nhiên như vị trí địa 

lý, khí hậu và các nhân tố khác; nguồn lực sản xuất như 

lao động, vốn, kỹ thuật canh tác, khoa học kỹ thuật; các 

yếu tố về thị trường và các chính sách hỗ trợ;  - Đề xuất 
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một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 

sản xuất chanh dây tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. 

3 
Đại 

học 

Đa dạng hóa thu 

nhập của nông hộ 

trên địa bàn huyện 

Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk 

Nông 

Lê Thị 

Việt 
Trinh 

ThS. Nguyễn 

Đức Quyền 

 - Thực trạng đa dạng hoá thu nhập của nông hộ tại huyện 

Đắk , tỉnh Đắk Nông: Các nguồn lực của nông hộ,thực 

trạng thu nhập của nông hộ, mức độ đa dạng hoá thu nhập 

của nông hộ.  

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông: tuổi của chủ hộ, học vấn của 

chủ hộ, dân tộc của chủ hộ, số lao động của chủ hộ,  

thời gian sống của chủ hộ, kinh nghiệm trong sản xuất 

nông nghiệp (SXNN) cuả chủ hộ, giá trị nhà ở, khoảng 

cách vị trí sản xuất kinh doanh đến thị trấn…  

 - Giải pháp nhằm giúp tăng thu nhập theo hướng đa dạng 

hoá thu nhập của các nông hộ trên địa bàn huyện Đắk R' 

Lấp, tỉnh Đắk Nông. 

4 
Đại 

học 

Tín dụng đối với 

kinh tế nông hộ trên 

địa bàn huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

Bế Thị 

Thanh 
Trúc 

GVC.ThS. Võ 

Xuân Hội 

 - Đánh giá thực trạng về tín dụng đối với kinh tế nông hộ 

trên địa bàn huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk gồm có tình 

hình cung ứng và sử dụng vốn của tín dụng trên địa bàn -  

Phân tích tác động của vốn tín dụng đối với kinh tế nông 

hộ trên địa bàn huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk chủ yếu tập 

trung vào tín dụng ngân hàng đối với thu nhập, đối với xóa 

đói giảm nghèo và việc làm, cải thiện mức sống… - Đề 

xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng đối với kinh 

tế nông hộ trên địa bàn huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk 
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5 
Đại 

học 

Phát triển cà phê 

đặc sản trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trần Thị 

Thu 
Phương 

GVC.TS. Đỗ 

Thị Nga 

 - Thực trạng phát triển sản xuất cà phê đặc sản ở thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Tăng trưởng quy mô 

sản xuất, hiệu quả sản xuất, thu nhập của người sản xuất;  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cà phê đặc 

sản ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Điều kiện 

tự nhiên, nguồn lực sản xuất, thị trường, chính sách, liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ;  

- Các giải pháp nhằm phát triển sản xuất cà phê đặc sản ở 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

6 
Đại 

học 

Thực trạng sử dụng 

lao động tại nhà 

máy chế biến hồ 

tiêu Chi nhánh Long 

Bình - Công ty 

TNHH Olam Việt 

Nam  

Lâm Thị 

Minh 
Thư 

GVC.ThS. Vũ 

Trinh Vương 

 - Đề tài nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động và hiệu 

quả sử dụng lao động tại nhà máy chế biến hồ tiêu chi 

nhánh Long Bình – Công ty TNHH Olam Việt Nam thông 

qua các nội dung như công tác bố trí việc làm, công tác 

đào tạo lao động, các chính sách tạo động lực và hiệu quả 

sử dụng lao động.  - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả sử dụng lao động tại nhà máy chế biến hồ tiêu chi 

nhánh Long Bình – Công ty TNHH Olam Việt Nam gồm 

các yếu tố thuộc về người lao động, yếu tố thuộc về nhà 

máy chế biến hồ tiêu hay các yếu tố khác.  - Đưa ra các 

giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao 

động tại nhà máy chế biến hồ tiêu chi nhánh Long Bình – 

Công ty TNHH Olam Việt Nam thông qua việc phân tích 

thực trạng sử dụng lao động và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả sử dụng lao động. 
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7 
Đại 

học 

Phát triển nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

Phạm Tuân 
GVC.TS. Ao 

Xuân Hòa 

 Đánh giá được thực trạng phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông. 

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông. 

- Đề xuất được một số giải pháp phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk nông 

2) Chuyên ngành Kinh tế 
    

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Chính sách xoá đói 

giảm nghèo tại 

huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

Trần 

Quốc 
Bảo 

GVC.ThS. 

Nguyễn Thị 

Minh Phương 

- Một số vấn đề lý luận về chính sách xóa đói giảm nghèo 

và một số vấn đề thực tiễn về xóa đói giảm nghèo trên thế 

giới và ở Việt Nam- Tình hình tổ chức thực hiện chính 

sách xóa đói giảm nghèo cụ thể là chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn (2016-2020) tại 

huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk về tiến độ thực hiện; kết 

quả thực hiện, phổ biến tuyên truyền về chính sách 

XĐGN; tổ chức bộ máy và phân công thực hiện chính 

sách XĐGN; kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện chính 

sách.- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính 

sách xóa đói giảm nghèo ở Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk 

Lắk. 
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2 
Đại 

học 

Giảm nghèo trên địa 

bàn huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn 

Ngọc 
Huyền 

GVC.TS. 

Dương Thị Ái 

Nhi 

- Đánh giá được thực trạng giảm nghèo về thu nhập và 

giảm nghèo đa chiều trên địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh 

Đắk Lắk  

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo 

trên địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk bao gồm 

nguồn lực của hộ nghèo, điều kiện tự nhiên và các chính 

sách giảm nghèo của Nhà nước.  

- Đề xuất được các giải pháp nhằm giảm nghèo theo thu 

nhập và giảm nghèo theo đa chiều trên địa bàn huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

3 
Đại 

học 

Chính sách phát 

triển du lịch ở 

huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

Phan Thị Tâm 

GVC.TS. 

Dương Thị Ái 

Nhi 

- Khái quát và đánh giá được tình hình thực hiện các chính 

sách phát du lịch ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk trong 

đó tập trung vào chính sách đầu tư cho quy hoạch, xây 

dựng kết cấu hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch, 

chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch, chính sách 

khuyến khích, ưu đãi về tài chính, tín dụng, chính sách 

quảng cáo và xúc tiến du lịch, chính sách khuyến khích 

cầu du lịch, chính sách bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du 

lịch,… - Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

thực hiện các chính sách phát triển du lịch bao gồm: Môi 

trường thực hiện chính sách; chủ thể chịu trách nhiệm thực 

thi chính sách; các bên liên quan trong thực hiện chính 

sách;- Đề xuất được một số giải pháp để thực hiện thành 

công các chính sách phát triển du lịch ở huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 
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4 
Đại 

học 

Phát triển kinh tế 

nông nghiệp ở 

huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

Văn 

Hoàng 

Minh 

Thư 
GVC.ThS. Vũ 

Trinh Vương 

- Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ 

năm 2016 tới năm 2020 bao gồm: sự tăng trưởng quy mô, 

mức độ đóng góp của nông nghiệp huyện vào nền kinh tế 

toàn tỉnh, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của huyện 

Krông Pắc. 

- Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng 

đến phát triển nông nghiệp mà chủ yếu là những yếu tố 

nguồn lực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp ở địa bàn nghiên cứu 

5 
Đại 

học 

Phát triển kinh tế 

trang trại trên địa 

bàn Huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn 

Hoài 
Trung 

GVC.ThS. 

Nguyễn Thị 

Minh Phương 

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại về số 

lượng, loại hình trang trại, quy mô sản xuất; các nguồn lực 

đầu tư phát triển sản xuất; tiêu thụ sản phẩm; liên kết sản 

xuất; kết quả sản xuất kinh doanh.- Tìm hiểu những thuận 

lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong quá trình sản 

xuất và phát triển kinh tế trang trại (cơ chế chính sách, 

điều kiện nội tại của các trang trại và các điều kiện khách 

quan tác động hạn chế tới sự phát triển). Những tiềm năng 

chưa được khai thác cần được đưa vào phục vụ cho sự 

phát triển của các trang trại trong thời gian tới. - Đề xuất 

các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả phát triển kinh 

tế trang trại trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

6 
Đại 

học 

Phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Trần 

Ngọc 
Hiển 

GVC.TS. 

Nguyễn Văn 

Hóa 

- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk bao gồm sự tăng trương  quy mô, doanh thu, mức 

độ đóng góp của ngành du lich 

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 

tỉnh Đắk Lắk ( yéu tố về kinh tế, văn hóa xã hội, cơ sở vật 

chất và hạ tầng du lịch, vốn đầu tư phát triển du lịch, công 

tác xúc tiến và quảng bá du lịch, chất lượng dịch vụ, 

nguồn nhân lực, chính sách vá công tác quản lý của nhà 
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nước 

-  Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du 

lịch tỉnh Đắk Lắk. 

7 
Đại 

học 

Phát triển dịch vụ 

Logistics trên địa 

bàn thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Đinh Thị 

Ngọc 
Hoài 

ThS. Trương 

Văn Thảo 

-Nghiên cứu về các cơ sở lý luận về hệ thống logistics 

như: khái niệm phát triển, dịch vụ, logistics và dịch vụ 

logistics, đặc điểm logistics, phân loại dịch vụ logistics, 

các yếu tố bên trong, bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng 

đến dịch vụ logistics và lợi ích của dịch vụ, nội dung phát 

triển dịch vụ logistics.- Nghiên cứu thực trạng phát triển 

dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. Bao gồm tăng trưởng quy mô dịch vụ 

logistics, đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào nền 

kinh tế TP Buôn Ma Thuột như đóng góp về mặt kinh tế 

và đóng góp về mặt xã hội.- Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đén phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn TP 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bao gồm các yếu tố bên 

trong các doanh nghiệp dịch vụ logistics và yếu tố bên 

ngoài các doanh nghiệp dịch vụ logistics.- Nghiên cứu 

điểm mạnh-điểm yếu-cơ hội-thách thức phát triển dịch vụ 

logistics trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ logistics trên địa 

bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
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8 
Đại 

học 

Phát triển thương 

mại dịch vụ trên địa 

bàn thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Hồng 

GVC.TS. Ao 

Xuân Hòa 

Nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại dịch vụ trên 

địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian từ 2015 

đến 2019 bao gồm: - Các cơ sở lý luận liên quan đến 

thương mại dịch vụ như: Khái niệm, phân loại, vai trò, đặc 

điểm của thương mại dịch vụ… - Thực trạng phát triển 

thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố;- Sự tăng 

trưởng quy mô, mức độ đóng góp của thương mại dịch vụ 

vào nền kinh tế thành phố, chất lượng thương mại dịch vụ 

của thành phố;- Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 

thương mại dịch vụ của thành phố, bao gồm ảnh hưởng từ 

các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài;- Một số giải 

pháp thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn 

thành phố. 

9 
Đại 

học 

Thu hút vốn đầu tư 

phát triển kinh tế 

tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn 

Phương 
Thảo 

GVC.TS. Đỗ 

Thị Nga 

- Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Đắk 

Lắk bao gồm: Cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư, 

phương thức thu hút VĐT, kết quả và hiệu quả thu hút vốn 

đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk. 

-  Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư phát triển 

kinh tế tỉnh Đắk Lắk bao gồm: Điều kiện tự nhiên, điều 

kiện kinh tế - xã hội. 

- Một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút vốn đầu tư phát 

triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

10 
Đại 

học 

Hiệu quả kinh tế sản 

xuất sầu riêng tại 

huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn 

Thị 
Thương 

GVC.ThS. Bùi 

Ngọc Tân 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất sầu riêng tại huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian từ năm 2016 tới 

năm 2020 bao gồm: Hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử 

dụng đất và hiệu quả sử dụng lao động.- Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất sầu riêng tại 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bao gồm: Điều kiện tự 

nhiên, chi phí đầu tư sản xuất, nguồn lực sản xuất, khoa 

học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ và chính sách hỗ trợ.- Đề 
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xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

sầu riêng trên địa bàn nghiên cứu. 

11 
Đại 

học 

Phát triển nông 

nghiệp bền vững 

trên địa bàn huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

Trà Thị 

Thùy 
Trang 

GVC.TS. Ao 

Xuân Hòa 

- Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa 

bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 

bao gồm: thực trạng phát triển nông nghiệp về mặt kinh tế 

(sự tăng trưởng quy mô, sự chuyển dịch cơ cấu ngành, tình 

hình sử dụng các nguồn lực, phương thức sản xuất, mức 

độ đóng góp của ngành nông nghiệp vào kinh tế 

huyệnBuôn Đôn); thực trạng phát triển nông nghiệp về 

mặt xã hội (lao động, việc làm, thu nhập, nghèo đói, bất 

bình đẳng,dân trí); thực trạng phát triển nông nghiệp về 

mặt môi trường (mức tưới, mức sử dụng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật,độ che phủ rừng, chất lượng môi trường 

đất và nước). - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển nông nghiệp bao gồm (điều kiện tự nhiên, điều kiện 

kinh tế - xã hội, điều kiện khoa học kỹ thuật, công nghiệp 

hóa- hiện đại hóa, chủ trương, chính sách. - Đề xuất các 

giải pháp từ phía người quản lý và người dân địa phương 

nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ở địa bàn 

nghiên cứu. 

12 
Đại 

học 

Quản lý và sử dụng 

lao động tại Công ty 

cổ phần cấp nước 

Đắk Lắk, Thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Dương 

Trọng 
Vinh 

GVC.ThS. Vũ 

Trinh Vương 

-Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng lao động tại công 

ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk. 

-Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý và 

sử dụng lao động tại công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk. 

-Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

và sử dụng lao động tại công ty cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk. 
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13 
Đại 

học 

Tình hình xuất khẩu 

hàng nông sản tại 

công ty TNHH 

MTV XNK  2/9 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trần Thị 

Bích 
Thảo 

GVC.TS. 

Dương Thị Ái 

Nhi 

Tình hình xuất khẩu hàng nông sản tại công ty TNHH 

MTV XNK 2/9 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk 

Lắk trong thời gian 5 năm từ năm 2016 – 2020 bao gồm:- 

thực trạng xuất khẩu, hiệu quả xuất khẩu cà phê và hồ 

tiêu- những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xuất khẩu cà 

phê và hồ tiêu- giải pháp mà công ty sử dụng để nâng cao 

hiệu quả của hoạt động xuất khẩu cà phê, hồ tiêu 

3)  Chuyên ngành Tài chính - ngân hàng 
    

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Phát triển dịch vụ 

thẻ tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn - 

Chi nhánh Đắk Lắk 

Bùi Đình Chiến 
GVCC.PGS.TS. 

Lê Đức Niêm 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát 

triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng SCB - chi nhánh Đắk Lắk, 

từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ 

trong thời gian tới tại điểm nghiên cứu. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy dịch vụ thẻ của ngân hàng trong giai đoạn 

2018 - 2020 hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, doanh thu từ 

hoạt động dịch vụ thẻ còn thấp, chưa tương xứng với tiềm 

năng và quy mô thị trường, hệ thống cơ sở vật chất còn 

nhiều hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách 

hàng, dịch vụ thanh toán qua mạng của ngân hàng còn tắc 

nghèn khi phát sinh giao dịch lớn. Do đó, ngân hàng cần 

tăng cường công tác truyền thông quảng bá sản phẩm đến 

khách hàng, phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư 

các công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm thẻ cùng 

với nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 
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2 
Đại 

học 

Phân tích kết quả 

huy động vốn bằng 

hình thức nhận tiền 

gửi của khách hàng 

tại Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi 

nhánh Đắk Lắk 

Phạm 

Thị Hồng 
Đào 

Th.S Phạm 

Thanh Hùng 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng huy 

động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của Techcombank, 

từ đó đề xuất các gợi ý nhằm phát triển hoạt động huy 

động vốn trong thời gian tới tại điểm nghiên cứu. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy hoạt động huy động vốn bằng hình 

thức nhận tiền gửi của của ngân hàng trong giai đoạn 2018 

- 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 

này, quy mô nguồn vốn tiền gửi của khách hàng tại ngân 

hàng liên tục tăng trưởng. Thêm vào đó, cơ cấu tiền gửi 

của khách hàng tại ngân hàng có xu hướng thay đổi theo 

chiều hướng tăng dần tỷ trọng của loại tiền gửi không kỳ 

hạn. Điều này đã giúp cho Techcombank có chi phí trả lãi 

bình quân thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác cùng 

quy mô và góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho ngân 

hàng. Tuy nhiên, kết quả huy động nguồn vốn bằng hình 

thức nhận tiền gửi của Techcombank khi so sánh với một 

số ngân hàng cạnh tranh trực tiếp vẫn còn thấp hơn về mặt 

quy mô. Do đó, trong thời gian tới Techcombank cần tiếp 

tục duy trì những kết quả đã đạt được đồng thời tăng 

cường áp dụng các giải pháp marketing để thu hút được 

lượng tiền gửi của khách hàng nhiều hơn. 

3 
Đại 

học 

Phân tích hoạt động 

cho vay tại Ngân 

hàng Hợp tác xã 

Việt Nam - chi 

nhánh Đắk Lắk  

Trương 

Hồng 
Hạnh 

Th.S Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

Đề tài đã tiến hành tìm hiểu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn 

về hoạt động cho vay của ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. 

Đồng thời, dựa trên các số liệu thứ cấp và sơ cấp, đề tài đã 

phân tích đánh giá tình hình hoạt động cho vay của ngân 

hàng Hợp tác xã chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020. 

Từ các phân tích đánh giá đề tài đã đưa ra một số khuyến 

nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tại ngân hàng 

Hợp tác xã chi nhánh Đắk Lắk. Cần đổi mới cơ chế quản 

lý, đẩy mạnh hoạt động marketing, đa dạng hóa đối tượng 

khách hàng, tăng thị trường cho vay, đẩy mạnh hoạt động 
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huy động vốn, hoạt động cho vay, xây dựng chính sách lãi 

suất hợp lý, linh hoạt..., Điều này giúp ngân hàng ngày 

một phát triển hơn, khẳng định được vị thế, bắt kịp với nền 

kinh tế thị trường. 

4 
Đại 

học 

Nâng cao chất 

lượng tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi 

nhánh Đắk Lắk - 

PGD Ea Kar 

Nguyễn 

Thị  
Hồng 

GVC.Th.S. 

Trương Ngọc 

Hằng 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích thực trạng chất 

lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Phương 

Đông- Chi nhánh Đắk Lắk- Phòng giao dịch Eakar, từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín 

dụng tại ngân hàng trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy chất lượng tín dụng tại OCB Đắk Lắk – PGD 

Eakar có xu hướng ngày một được cải thiện, cụ thể: Dư nợ 

tín dụng, doanh số cho vay và doanh số thu nợ có xu 

hướng tăng dần qua các năm, qua đó nhận thấy quy mô 

cho vay của phòng đang ngày càng được mở rộng hơn. 

Nguồn vốn mà ngân hàng huy động được đều được sử 

dụng một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, ngân hàng còn 

duy trì được lượng lớn khách hàng truyền thống đến giao 

dịch với ngân hàng và thu hút thêm được nhiều khách 

hàng mới nhờ sự uy tín, danh tiếng của ngân hàng. Tuy 

nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì vẫn tồn tại một số 

hạn chế: nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng dần lên 

kéo theo đó là tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng 

tăng cao, điều này gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín 

dụng của ngân hàng. Nguồn vốn mà ngân hàng huy động 

được chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn nhưng đặc thù sản 

phẩm cho vay của ngân hàng chủ yếu là cho vay trung dài 

hạn, nên sự mất cân đối này tạo ra nhiều khó khăn trong 
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công tác cho vay của ngân hàng. Thêm vào đó, trình độ 

chuyên môn của cán bộ tín dụng vẫn còn hạn chế, sản 

phẩm vay của ngân hàng còn tập trung vào một số sản 

phẩm truyền thống do đó làm thiếu tính cạnh tranh so với 

các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.Trên cơ sở đó 

nghiên cứu đã đề xuất  một số giải pháp cụ thể: Tuân thủ 

nghiêm ngặt quy trình tín dụng; Kiểm soát các khoản nợ 

quá hạn và nợ xấu ở mức thấp nhất; Mở rộng quy mô tín 

dụng; Nâng cấp hệ thống thông tin đảm bảo minh bạch, 

chính xác; Xây dựng chính sách đào tạo và đào tạo lại đội 

ngũ cán bộ tín dụng. 

5 
Đại 

học 

Các giải pháp giảm 

thiểu rủi ro tín dụng 

tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Đắk Lắk 

Ngô Văn  Nam 

GVC.Th.S. 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hoạt 

động tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại ngân hàng này. Kết 

quả cho thấy Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam đã thực 

hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro tín dụng, tuy nhiên trong 

quá trình thực hiện còn tồn tại một số hạn chế liên quan 

đến con người trong quá trình thực hiện quy trình, giám 

sát thực hiện quy trình. Do đó, ngân hàng cần hoàn thiện 

và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay, kiểm tra giám 

sát tín dụng chặt chẽ, nâng cao vai trò của công tác kiểm 

soát nội bộ ngân hàng. 
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6 
Đại 

học 

Nâng cao chất 

lượng hoạt động tín 

dụng tại Ngân hàng 

Chính sách Xã hội  

huyện Krông Buk, 

tỉnh Đắk Lắk 

Tô Thị Nhung 
GVC.Th.S Trần 

Thị Ngọc Hạnh 

Đề tài đã tiến hành tìm hiểu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn 

về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng chính 

sách xã hội Việt Nam. Đồng thời, dựa trên các số liệu thứ 

cấp và sơ cấp, đề tài đã phân tích đánh giá thực trạng chất 

lượng tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Krông Buk tỉnh Đắk Lắk. Có thể thấy được, nhờ các 

chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng đã giúp nhiều 

đối tượng vay cũng như các đối tượng chính sách cải thiện 

đời sống, nâng cao thu nhập, giúp xóa đói giảm nghèo, 

phát triển kinh tế trên toàn huyện. Tuy nhiên bên cạnh đó, 

hoạt động tín dụng cũng còn một số hạn chế như hạn mức 

cho các đối tượng vẫn còn thấp so với nhu cầu thực sự. Từ 

các phân tích đánh giá đề tài đã đưa ra một số khuyến nghị 

nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Krông Buk tỉnh Đắk Lắk.  

7 
Đại 

học 

Phân tích hoạt động 

cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Bắc Á - 

Chi nhánh Đắk Lắk 

Mai Trần 

Thảo 
Quyên 

GVC. Th.S. Võ 

Xuân Hội 

Nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chi nhánh Đắk 

Lắk (BAC A BANK). Từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hoạt động cho 

vay khách hàng cá nhân tại BAC A BANK chi nhánh Đắk 

Lắk. 

8 
Đại 

học 

Giải pháp đẩy mạnh 

hoạt động huy động 

vốn tại Ngân hàng 

Hợp tác xã Việt 

Nam- chi nhánh 

Đắk Lắk 

Trần 

Huỳnh 

Hạnh 

Tiên 
Th.S Huỳnh Thị 

Mỹ Duyên 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hoạt động huy động vốn của 

Co-op Bank Đắk Lắk, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 

đẩy mạnh hoạt động huy động vốn trong thời gian tới tại 

điểm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động 

huy động vốn của ngân hàng trong giai đoạn 2018-2020 

đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn này, nguồn vốn 

huy động tại ngân hàng liên tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, 

cơ cấu nguồn vốn huy động tại ngân hàng có xu hướng 

tăng dần tỷ trọng theo đối tượng dân cư; huy động loại tiền 

VNĐ; huy động vốn ngắn hạn; huy động tiền gửi có kỳ 
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hạn.  Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong công tác huy 

động vốn. Do đó, trong thời gian tới Co-op Bank Đắk Lắk 

cần duy trì những kết quả đã đạt được đồng thời đẩy mạnh 

các giải pháp đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và 

chăm sóc khách hàng để thu hút được nhiều khách hàng 

hơn. 

9 
Đại 

học 

Giải pháp nâng cao 

trách nhiệm xã hội 

của Ngân hàng 

TMCP Quân đội - 

Chi nhánh Bắc Sài 

Gòn, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

Bùi Như 

Gia 
Uyên 

GVC. Th.S. Bùi 

Thị Thu Hằng 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là một khái niệm 

đang “bùng nổ” trên toàn thế giới và các  doanh nghiệp 

(DN) đều chuyển hướng sang thực hiện một số hoạt động 

CSR. Nghiên cứu về CSR của ngân hàng thương mại 

(NHTM) đã được một số học giả thực hiện. Tuy nhiên, 

công bố của tác giả là kết quả nghiên cứu ở phạm vi một 

ngân hàng cụ thể được lựa chọn là NHTM cổ phần Quân 

Đội (MB). CSR của ngân hàng được đo lường bằng 

phương pháp phân tích nội dung. Tiếp đó, phương pháp 

thống kê mô tả được sử dụng để đánh giá thực trạng thực 

hiện và công bố thông tin CSR của MB trong giai đoạn 

2016-2020. Kết quả cho thấy, gần như toàn bộ các chỉ tiêu 

đo lường trách nhiệm với người lao động (NLĐ), cộng 

đồng và môi trường của MB đều cao hơn trung bình ngành 

ngân hàng. Thêm vào đó, một khảo sát các khách hàng để 

đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện và 

công bố thông tin CSR của MB cũng đã được thực hiện. 

Trên cơ sở đó, một số kiến nghị được đề xuất để gia tăng 

tỷ lệ công bố thông tin CSR của MB trong thời gian tới. 
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4) Chuyên ngành Kế toán      

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH Đại Việt, 

huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Đinh Thị 

Kim  
Chi 

ThS. Nguyễn 

Thị Đức Hiếu 

Nghiên cứu về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Đại Việt, cụ thể :  -Nghiên cứu 

về tình hình đặc điểm hoạt động bán hàng tại Công ty.  -

Nghiên cứu về các phương pháp kế toán áp dụng, các loại 

chứng từ sử dụng, thủ tục luận chuyển chứng từ tại Công 

ty.  -Nghiên cứu quá trình hạch toán về xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty. -Đánh giá thực trạng tiêu thụ và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. -Đề xuất một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

2 
Đại 

học 

Kế toán tập hợp chi 

phí và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty 

TNHH MTV cao su 

EaHleo, huyện 

EaHleo, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nguyễn 

Thị Kim  
Chi 

ThS. Nguyễn 

Hà Hồng Anh 

 -Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV 

Cao Su EaH’leo. 

 -Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm mủ nước tại Công ty TNHH MTV Cao 

Su EaH’leo. 

 -Giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập 

hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mủ nước tại 

Công ty TNHH MTV Cao Su EaH’leo. 

3 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại Công 

ty TNHH thương 

mại và sản xuất 

nông sản SAPO 

Phùng 

Thị Lý  
Hiền 

ThS. Nguyễn 

Thị Đức Hiếu 

 -Nghiên cứu lý luận, thực tiễn về kế toán tiêu thụ và xác 

định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. -

Tìm hiểu một số đặc điểm về quá trình hình thành, quy 

trình kế toán, hình thức kế toán và một số vấn đề liên quan 

đến bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thương Mại và 

Sản Xuất Nông Sản SAPO Đắk Lắk. -Tìm hiểu về thực 

trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 
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Đắk Lắk, quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Nông 

Sản SAPO Đắk Lắk. -Đánh giá về thực trạng công tác kế 

toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Thương Mại và Sản Xuất Nông Sản SAPO Đắk 

Lắk. -Phân tích một số chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương 

Mại và Sản Xuất Nông Sản SAPO Đắk Lắk. -Đề xuất một 

số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương 

Mại và Sản Xuất Nông Sản SAPO Đắk Lắk. 

4 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH Duy Anh, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Đào Thị 

Thu  
Huyền 

GVC.ThS. 

Nguyễn An 

Thạch 

 -Nội dung nghiên cứu: 

 +Tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Anh 

 +Phân tích tình hình tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty 

 +Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện hơn nữa công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty. 

5 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác đinh kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH MTV 

Xuất nhập khẩu 2/9, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

H- Djoañ  Knul 
GVC.ThS. Bùi 

Thị Hiền 

 -Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về kế toán 

tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. -Nghiên cứu các 

chứng từ, sổ sách liên quan và thực trạng đến kế toán tiêu 

thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk. -Đánh giá thực trạng, 

xác định nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty. 
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6 
Đại 

học 

Phân tích báo cáo 

tài chính tại công ty 

TNHH Tâm Nguyên 

Phát, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Lý 

Hoàng 

Bảo 

 Lâm 

GVC.TS. 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Phân tích báo cáo tài chính của Công ty qua 3 nội dung 

chính: 

 -Phân tích kết cấu các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế 

toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ. 

 -Phân tích hệ thống các chỉ tiêu của báo cáo tài chính: 

phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, phân tích 

chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích các chỉ 

tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí của công ty, phân tích các 

chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản của công ty, phân tích 

các chỉ tiêu về khả năng sinh lời từ quá trình sản xuất kinh 

doanh, phân tích khả năng sinh lời của VCSH qua mô hình 

Dupont. 

 -Phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, từ đó chỉ ra 

nguyên nhân và giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân tích 

báo cáo tài chính góp phần nâng cao kết quả hoạt động tài 

chính của Công ty. 

7 
Đại 

học 

Phân tích báo cáo 

tài chính tại công ty 

TNHH Một Thành 

Viên In Đắk Lắk, 

TP. BMT, tỉnh Đắk 

Lắk 

Ngô Thị 

Khánh 
 Linh 

GVC.TS. 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

 -Phân tích báo cáo tài chính của công ty thong qua phân 

tích kết cấu tài chính gồm: Cơ cấu bảng cân đối kế toán, 

kết cấu bảng Kết quả kinh doanh, kết cấu báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ. -Phân tích báo cáo tài chính của Công ty 

thông qua phân tích các chỉ số tài chính như: chỉ số khả 

năng thanh toán ,chỉ số hiệu quả hoạt động kinh doanh, chỉ 

số cơ cấu tài sản nguồn vốn, chỉ số khả năng sinh lời. -

Nhận xét về công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công 

ty, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành phân tích báo 

cáo tài chính nâng cao kết quả hoạt động của Công ty. 



983 

 

8 
Đại 

học 

Phân tích báo cáo 

tài chính tại công ty 

TNHH Nguyên 

Trung, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Trần Thị  Minh 

GVC.TS. 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

 -Phân tích kết cấu tài chính thông qua: Bảng cân đối kế 

toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ. 

 -Phân tích hệ thống các chỉ tiêu tài chính: Phân tích nhóm 

tỷ số về khả năng thanh toán, phân tích nhóm tỷ số về cơ 

cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích hiệu quả hoạt động của 

Công ty, phân tích các chỉ số lợi nhuận. 

 -Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân về 

phân tích BCTC của Công ty. 

 -Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

9 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH MTV 

Trọng Tuấn 

Nguyên, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết  

Ngân 

GVC.TS. 

Nguyễn Thanh 

Trúc 

 -Tìm hiểu về quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy 

kế toán của Công ty TNHH MTV Trọng Tuấn Nguyên. 

 -Tìm hiểu về phương pháp, quy trình, hình thức kế toán 

của Công ty TNHH MTV Trọng Tuấn Nguyên. 

 -Thu thập, tổng hợp chứng từ, sổ kế toán liên quan đến kế 

toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

10 
Đại 

học 

Kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH 

MTV Nhà hàng 

Hướng Liễu, TP Gia 

Nghĩa, Đắk Nông 

Lê Thị  Thúy 

GVC.ThS. 

Nguyễn Đức 

Tình 

 -Tìm hiểu về đặc điểm của công ty TNHH MTV Nhà 

hàng Hướng Liễu. -Nghiên cứu về phương pháp, quy trình 

kế toán, hình thức kế toán và thực trạng công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh 

tại công ty TNHH MTV Nhà hàng Hướng Liễu. -Nghiên 

cứu và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty. 
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11 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH Đầu tư 

xây dựng và dịch vụ 

thương mại Khánh 

Dương M’drak, 

huyện M’drak, tỉnh 

Đắk Lắk 

Phạm 

Thị  
Trang 

GVC.TS. 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

 -Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về kế toán tiêu thụ 

và xác định kết quả kinh doanh của Công ty. 

 -Tìm hiểu thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ 

thương mại Khánh Dương M’Drak, tỉnh Đắk Lắk. 

 + Kế toán các khoản doanh thu (doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và các 

khoản giảm trừ doanh thu) 

 + Kế toán giá vốn hàng bán 

 + Kế toán các khoản chi phí (Chi phí tài chính, chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) 

 + Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 -Đánh giá công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh của công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ 

thương mại Khánh Dương M’Drak. Từ đó đề xuất giải 

pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian 

tới. 

12 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH MTV 72, 

huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai 

Vũ Thị 

Mai  
Trang 

ThS. Bùi Thị 

Hiền 

 -Nghiên cứu lý luận, thực tiễn về kế toán tiêu thụ và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. -Nghiên cứu 

về đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của công ty 

TNHH MTV 72. -Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán 

tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công 

ty TNHH MTV 72. -Đánh giá thực trạng về công tác kế 

toán tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty. -Nghiên cứu phương pháp, quy trình kế toán, 

hình thức kế toán và một số vấn đề liên quan đến bộ máy 

kế toán tại Công ty. -Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp 

để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty. 
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13 
Đại 

học 

Kế toán Doanh thu, 

chi phí và XĐ 

KQKD tại công ty 

TNHH MTV 

thương mại Hạnh 

Vân, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Ngô Thị 

Bích  
Trọng 

GVC.ThS. Bùi 

Thị Hiền 

 -Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

 -Tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV 

thương mại Hạnh Vân. 

 -Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán 

nói chung cũng như công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh nói riêng, trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp giúp Công ty làm tốt hơn trong công tác 

hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD. 

14 
Đại 

học 

Kế toán xác định kết 

quả kinh doanh tại 

công ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu 

Quantum, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Trần Thị 

Thu  
Uyên 

GVC.ThS. Bùi 

Thị Hiền 

 -Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn các nghiệp 

vụ kế toán và sổ sách tài liệu về kế toán xác định kết quả 

kinh doanh. -Tìm hiểu về đặc điểm, quá trình hình thành 

và phát triển của công ty TNHH XNK Quantum. -Nghiên 

cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết 

quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH XNK 

Quantum. -Đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty. -Định hướng một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH XNK Quantum. 

15 
Đại 

học 

Kế toán bán hàng và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH FOOD 

Ban Mê, TP. Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk 

Cao Thị 

Thủy  
Vân 

GVC.ThS. Vũ 

Nhật Phương 

– Tìm hiểu hệ thống quản lý, hệ thống kế toán của công ty. 

– Phân tích tình hình lao động, tình hình tài sản và nguồn 

vốn, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 

– Tìm hiểu thực trạng về công tác hạch toán kế toán bán 

hàng và xác định kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 

tại Công ty TNHH Food Ban Mê.  

– Phương pháp, quy trình, hình thức kế toán và một số vấn 

đề liên quan đến bộ máy kế toán tại Công ty. 

– Phân tích một số chỉ tiêu tài chính tại Công ty.  

– Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị giúp Công ty có 
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những hướng phát triển hơn trong xu thế toàn cầu như 

hiện nay. 

16 
Đại 

học 

Kế toán trách nhiệm 

tại Công ty TNHH 

MTV thương mại 

Hạnh Vân, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn 

Thị Hải  
Yến 

ThS. Nguyễn 

Hà Hồng Anh 

 -Khóa luận nghiên cứu về cách thức vận dụng kế toán 

trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV thương mại 

Hạnh Vân thông qua việc tổ chức các trung tâm trách 

nhiệm; công tác lập báo cáo kế hoạch tại Công ty; tổ chức 

các báo cáo trách nhiệm cho từng trung tâm trách nhiệm 

và cách đánh giá thành quả các trung tâm. 

       

5) Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán     

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Kế toán lưu chuyển 

hàng hóa tại công ty 

TNHH MTV XNK 

2/9 Đăk Lăk, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Ngô 

Quang 
An 

ThS. Nguyễn 

Hà Hồng Anh 

- Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của lưu chuyển hàng hóa 

- Thực trạng về lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH 

MTV XNK 2/9 Đắk Lắk. - Nhận xét đánh giá vấn đề lưu 

chuyển hàng hóa tại công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk 

Lắk. 

- Giải pháp nâng cao công tác lưu chuyển hàng hóa tại 

công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk. 
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2 
Đại 

học 

Phân tích báo cáo 

tài chính tại công ty 

TNHH cơ điện máy 

Trường An, Tp 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Đặng Thị Cúc 
GVC.ThS. Vũ 

Nhật Phương 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính 

tại các doanh nghiệp nói chung. Phân tích báo cáo tài 

chính của công ty TNHH cơ điện máy Trường An trong 

giai đoạn 3 năm gần đây. Đưa ra một số giải pháp và kiến 

nghị nhằm góp phần nâng cao năng lực tài chính của công 

ty TNHH cơ điện máy Trường An 

3 
Đại 

học 

Phân tích báo cáo 

tài chính tại công ty 

TNHH xây dựng và 

công nghệ Hoàng 

Anh, Tp Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Ngô Thu Giang 
ThS. Bùi Thị 

Thanh Thùy 

- Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty thông 

qua phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây 

dựng và công nghệ Hoàng Anh, TP Buôn Ma Thuột, Đăk 

Lăk 

- Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty.  

- Tìm hiểu ưu điểm, nhược điểm và một số nguyên nhân 

về thực trạng tình hình tài chính của công ty. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao 

hiệu quả hoạt động tài chính của công ty. 

4 
Đại 

học 

Kế toán tập hợp chi 

phí và tính giá thành 

sản phẩm tại Công 

ty TNHH MTV cà 

phê 721 huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 

Huỳnh 

Thị Mỹ 
Hằng 

GVC.ThS. Vũ 

Nhật Phương 

Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về kế toán tập hợp chí phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm.Đánh giá thực trạng 

về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV cà phê 721.Từ 

kết quả nghiên cứu đã đạt được, rút ra các ưu điểm và hạn 

chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV cà phê 721. 

5 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH MTV 

thương mại và dịch 

vụ Tuyết Trang Đắk 

Nông 

Trần Thị Hương 

GVC.TS. 

Nguyễn Thanh 

Trúc 

- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế 

toán tiêu thụ và xác định KQKD tại cty TNHH MTV 

Thương mại và dịch vụ Tuyết Trang Đắk Nông.  

-Tìm hiểu về phương pháp kế toán, quy trình kế toán, hình 

thức kế toán và 1 số vấn đề liên quan đến bộ máy kế toán 

tại Công ty.  

- Phân tích các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến KQKD của 

Công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị giúp 
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Công ty có những hướng phát triển hơn trong xu thế toàn 

cầu hiện nay. 

6 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH TMDV 

Nữ Vương, huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Đàm Thị 

Minh 
Khuê 

ThS. Bùi Thị 

Thanh Thùy 

Tìm hiểu về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH TMDV Nữ Vương. 

- Đánh giá thực trạng của công tác kế toán tiêu thụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Nữ 

Vương. 

- xác định ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của thực 

trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH TMDV Nữ Vương. 

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công 

tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH TMDV Nữ Vương. 

7 
Đại 

học 

Kiểm soát nội bộ 

chu trình bán hàng - 

thu tiền tại công ty 

TNHH TMDV Nữ 

Vương, huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Đỗ Thùy Lương 
ThS. Nguyễn 

Thị Trà Giang 

- Tìm hiểu về thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thi tiền tại Công ty TNHH TMDV Nữ Vương- 

Đánh giá thực trạng hệ thống KSNB chu trình bán hàng - 

thu tiền tại Công ty, xác định ưu điểm, nhược điểm của hệ 

thống- Đề xuất các biện pháp, các thủ tục nhằm khắc phục 

những hạn chế trong công tác KSNB chu trình bán hàng - 

thu tiền tại công ty 

8 
Đại 

học 

Kế toán vốn bằng 

tiền tại công ty 

TNHH TMDV Nữ 

Vương, huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Mai 

GVC.ThS. 

Nguyễn An 

Thạch 

Tìm hiểu về kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH 

TMDV Nữ Vương. - Đánh giá thực trạng của công tác kế 

toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV Nữ Vương. 

- Xác định ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của thực 

trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH 

TMDV Nữ Vương. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu 
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nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công 

ty TNHH TMDV Nữ Vương. 

9 
Đại 

học 

Kế toán tập hợp chi 

phí và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty 

cổ phần bao bì Tân 

Khánh An, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

Lê Đăng Mão 
ThS. Nguyễn 

Thị Đức Hiếu 

- Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, phân loại, nội dung của 

chi phí sản xuất và kế toán tính giá thành sản xuất.  

- Tìm hiểu thực trạng tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung về thành 

phẩm bao bì của Công ty.  

- Tìm hiểu thực trạng việc tính giá thành thành phẩm bao 

bì của Công ty.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán 

tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 

10 
Đại 

học 

Kế toán TSCĐ tại 

công ty cổ phần cà 

phê Ea Pốk, huyện 

CưMgar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Lê Thị 

Hồng 
Nhung 

GVC.ThS. 

Nguyễn Đức 

Tình 

-Tìm hiểu những vấn đề chung về tài sản cố định và những 

chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định;- Đánh giá 

kế toán tăng giảm, khấu hao, sửa chữa tài sản cố định tại 

Công ty Cổ phần Cà phê EaPốk;- Đề xuất giải pháp , nhận 

xét, đáng giá từ đố rút ra giải pháp góp phần hoàn thiện kế 

toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Cà phê EaPốk. 

11 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại Công 

ty TNHH MTV cà 

phê 721, huyện 

Eakar, tỉnh Đắk Lắk 

Phạm 

Thị Như 
Quỳnh 

ThS. Bùi Thị 

Thanh Thùy 

- Tìm hiểu về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại doanh nghiệp. - Tìm hiểu, đánh giá thực 

trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty. - Tìm hiểu những tồn tại, nguyên nhân 

của thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty. - Đề xuất các giải pháp nhằm 

cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 
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12 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty TNHH Ya Yương 

Ayun, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trần Thị 

Ngọc 
Quỳnh 

GVC.ThS. 

Nguyễn An 

Thạch 

Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ya Yương Ayun, 

phân tích các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến kết quả kinh 

doanh của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến 

nghị giúp công ty có những hướng phát triển hơn trong xu 

thế toàn cầu như hiện nay. 

13 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại Công 

ty TNHH MTV Cà 

phê 52, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bùi Uyên Thảo 

GVC.TS. 

Nguyễn Thanh 

Trúc 

Đề tài tập trung nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh 

và thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cà phê 

52, phân tích tình hình tiêu thụ, tình hình lợi nhuận và các 

chỉ số tài chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị 

giúp doanh nghiệp có những hướng phát triển hơn trong 

xu thế toàn cầu như hiện nay. 

14 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thu và 

xác định kết quả 

kinh doanh công ty 

TNHH TM Thái 

Phúc, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn 

Thị 
Thảo 

GVC.TS. 

Nguyễn Thanh 

Trúc 

Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Thái Phúc, 

phân tích các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến kết quả kinh 

doanh của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến 

nghị giúp công ty có những hướng phát triển hơn trong xu 

thế toàn cầu như hiện nay. 

15 
Đại 

học 

Kiểm soát nội bộ 

chu trình Bán hàng - 

Thu tiền tại công ty 

TNHH Tùng Hạnh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Lê Thị 

Kim 
Trâm 

ThS. Nguyễn 

Thị Trà Giang 

Khóa luận nghiên cứu chu trình Bán hàng – Thu tiền và 

công tác KSNB trong chu trình này tại Công ty TNHH 

Tùng Hạnh. Từ đó, đưa ra những đánh giá, nhận xét và ý 

kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác KSNB 

chu trình Bán hàng – Thu tiền nói riêng và nâng cao hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. 
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16 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại Công 

ty TNHH MTV TM 

&DV MÀU ĐỎ, 

Thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 
ThS. Nguyễn 

An Thạch 

- Tìm hiểu về quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức, bộ máy 

kế toán của công ty TNHH MTV TM &DV MÀU ĐỎ, Tp. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tìm hiểu về phương pháp, quy trình, tổ chức kế toán của 

Công ty. 

- Nghiên cứu đặc điểm dịch vụ, doanh thu, chi phí liên 

quan đến kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

- Thu thập, tổng hợp chứng từ, sổ kế toán liên quan đến kế 

toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

17 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại Công 

ty TNHH Tùng 

Hạnh, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trần Thị 

Thanh  
Vân 

ThS. Nguyễn 

Thị Trà Giang 

Khóa luận tập trung nghiên cứu về công tác kế toán tiêu 

thụ tại Công ty TNHH Tùng Hạnh, cũng như kế toán xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty. Từ đó đưa ra những 

đánh giá, nhận xét và ý kiến, đề xuất nhắm góp phần hoàn 

thiện kế toán tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Tùng Hạnh. 

18 
Đại 

học 

Kế toán tiền lương 

và các khoản trích 

theo lương tại Công 

ty Cổ phần Cà phê 

EaPốk, huyện 

CưMgar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Lượng 

Thị Thu 
Uyên 

ThS. Nguyễn 

Đức Tình 

- Phân loại lao động, nhiệm vụ kế toán lương và các khoản 

trích theo lương 

- Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần 

Cà phê EaPốk  

- Chứng từ, sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty 

-Kiến nghị và đề xuất một số phương hướng nhầm hoàn 

thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Công ty. 

19 
Đại 

học 

Kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả 

kinh doanh tại công 

ty cổ phần cà phê 

Ea Pốk, huyện 

CưMgar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Đỗ Thị 

Tường 
Vi 

GVC.ThS. 

Nguyễn Đức 

Tình 

- Những vấn đề chung và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cà phê 

EaPốk. -Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ 

phần Cà phê EaPốk. -Quy trình ghi sổ kế toán tiêu thụ. -

Chứng từ, sổ sách về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 

Cà phê EaPốk. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm 
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hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty Cổ phần Cà phê EaPốk. 

       

6)  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 
    

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Giải pháp tạo động 

lực cho người lao 

động tại công ty cao 

su Đắk Lắk 

(Dakruco) 

Nguyễn 

Thị  
Hồng  

ThS. Huỳnh Thị 

Nga 

Đánh giá thực trạng nhân sự và động lực làm việc. Từ đó 

đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại 

công ty cao su Đắk Lắk (Dakruco) 

2 
Đại 

học 

Thực trạng và giải 

pháp cho quản trị 

nguồn nhân lực tại 

Công ty cổ phần đầu 

tư Nam Việt Hưng 

Phạm 

Minh 
Anh 

ThS. Nguyễn 

Trịnh Thanh 

Nguyên 

Đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực. Phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất giải pháp quản trị nguồn 

nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư Nam Việt Hưng 

3 
Đại 

học 

Giải pháp nâng cao 

chất lượng chăm sóc 

khách hàng của 

Mobifone chi nhánh 

Buôn Ma Thuột 

Cao Thị 

Thanh 
Hiền 

ThS. Phạm Thị 

Oanh 

Đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng, từ đó, đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng của 

Mobifone chi nhánh Buôn Ma Thuột 

4 
Đại 

học 

Xây dựng dự án đầu 

tư trường học liên 
Trần Văn Khỏe 

ThS. Phạm 

Thảo Vy 

Xây dựng dự án đầu tư trường học liên cấp Phú Xuân của 

Công ty TNHH Phú Xuân, TP. Buôn Ma Thuột 
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cấp Phú Xuân của 

Công ty TNHH Phú 

Xuân, TP. Buôn Ma 

Thuột 

5 
Đại 

học 

Nghiên cứu giải 

pháp Marketing 

nhằm mở rộng thị 

trường tại công ty 

Bảo Minh Đắk Lắk 

Cao Thị Lưu 
GVC.ThS. 

Huỳnh Thị Nga 

Đánh giá thực trạng Marketing, từ đó, đề xuất giải pháp 

Marketing nhằm mở rộng thị trường tại công ty Bảo Minh 

Đắk Lắk 

6 
Đại 

học 

Nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho công 

ty Bảo Minh Đắk 

Lắk  

Huỳnh 

Thị Châu 
Ly 

GVC.TS. 

Nguyễn Văn 

Đạt 

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty Bảo 

Minh Đắk Lắk  

7 
Đại 

học 

Dự báo tình hình 

tiêu thụ cà phê của 

tỉnh Đắk Lắk giai 

đoạn 2021-2030 sử 

dụng mô hình dự 

báo Xám (Grey 

forecasting model) 

Hoàng 

Thị 
Nguyệt 

GVC.TS. 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Đánh giá thực trạng tiêu thụ cà phê, từ đó đưa ra dự báo 

tình hình tiêu thụ cà phê của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-

2030 sử dụng mô hình dự báo Xám (Grey forecasting 

model) 

8 
Đại 

học 

Giải pháp nâng cao 

chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách 

hàng tại phòng giao 

dịch Buôn Ma 

Thuột, ngân hàng 

thương mại cổ phần 

quốc tế - chi nhánh 

Đắk Lắk  

Nguyễn 

Thị Hồng 
Thắm 

GVC.ThS. 

Huỳnh Thị Nga 

Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, từ đó, 

đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng tại phòng giao dịch Buôn Ma Thuột, ngân 

hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh Đắk Lắk  
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9 
Đại 

học 

Giải pháp hoàn 

thiện công tác chăm 

sóc khách hàng tại 

công ty CP Misa 

Đắk Lắk 

Hoàng 

Thị Ngọc  
Thúy 

GVC.ThS. 

Huỳnh Thị Nga 

Đánh giá thực trạng chăm sóc khách hàng, từ đó, đề xuất 

giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại 

công ty CP Misa Đắk Lắk 

       

7) 
Chuyên ngành Kinh doanh 

thương mại     

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Phân tích thực trạng 

quản trị nguồn nhân 

lực của của Công ty 

TNHH sản xuất đầu 

tư Kim Vũ, tỉnh 

Bình Dương 

Chu Nữ 

Diệp 
Đan 

GVC.TS. 

Nguyễn Văn 

Đạt 

Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực, từ đó, đề 

xuất giải pháp nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty TNHH sản xuất đầu tư Kim Vũ, tỉnh Bình 

Dương 

2 
Đại 

học 

Thực trạng cho vay 

khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần 

Việt Nam Thịnh 

Vượng - Chi nhánh 

Đắk Lắk 

Lưu Thị 

Thu 
Hà 

ThS. Nguyễn 

Trịnh Thanh 

Nguyên 

Đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân, từ đó đề 

xuất giải pháp nâng cao công tác cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh 

Vượng - Chi nhánh Đắk Lắk 

3 
Đại 

học 

Tạo động lực thúc 

đẩy người lao động 

tại Trung tâm viễn 

thông Buôn Ma 

Thuột - Viễn thông 

Đắk Lắk 

Nguyễn 

Thị 
Hiếu 

ThS. Hà Thị 

Kim Duyên 

Đánh giá thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động, 

từ đó đề xuất giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao 

động tại Trung tâm viễn thông Buôn Ma Thuột - Viễn 

thông Đắk Lắk 
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4 
Đại 

học 

Chiến lược phát 

triển kinh doanh cà 

phê tại công ty 

TNHH TM Lai Vi, 

tỉnh Đắk Lắk  

Phan Thị Hòa 
ThS. Đỗ Thị 

Thanh Xuân 

Chiến lược phát triển kinh doanh cà phê tại công ty TNHH 

TM Lai Vi, tỉnh Đắk Lắk  

5 
Đại 

học 

Nâng cao chất 

lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại 

Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển 

Nông thôn, chi 

nhánh huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

Phan Thị 

Xuân 
Hương 

GVC.ThS. Từ 

Thị Thanh Hiệp 

Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, 

từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

Nông thôn, chi nhánh huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 

6 
Đại 

học 

Đánh giá sự hài 

lòng của người lao 

động tại Chi nhánh 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Intimex Buôn 

Ma Thuột 

Phạm 

Thị 
Hương 

ThS. Phan Thị 

Thúy 

Đánh giá sự hài lòng của người lao động tại Chi nhánh 

Công ty cổ phần tập đoàn Intimex Buôn Ma Thuột 

7 
Đại 

học 

Giải pháp hạn chế 

rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng Việt 

Nam thịnh vượng 

chi nhánh Đắk Lắk 

Lê Thị 

Xuân 
Lộc 

ThS. Lê Thanh 

Hà 

Đánh giá thực trạng Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đắk Lắk 

8 
Đại 

học 

Giải pháp phát triển 

dịch vụ e-banking 

tại Phòng giao dịch 

EaTam - Ngân hàng 

thương mại cổ phần 

Đông Á 

Nguyễn 

Châu Lệ 
Mai 

ThS. Hà Thị 

Kim Duyên 

Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ e-banking, từ đó đề 

xuất giải pháp phát triển dịch vụ e-banking tại Phòng giao 

dịch EaTam - Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á 
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9 
Đại 

học 

Nâng cao năng lực 

cạnh tranh xuất 

khẩu tại Tổng công 

ty cà phê Việt Nam 

Đàm Bảo Ngân 
GVC.TS. Lê 

Thế Phiệt 

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, từ đó đề xuất giải 

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu tại Tổng 

công ty cà phê Việt Nam 

10 
Đại 

học 

Phân tích công tác 

tạo nguồn và mua 

hàng tại Công ty 

TNHH FOOD Ban 

Mê 

Hoàng 

Thị 
Nguyệt 

ThS. Lê Thanh 

Hà 

Đánh giá thực trạng công tác tạo nguồn và mua hàng, từ 

đó đề xuất giải pháp nâng cao công tác tạo nguồn và mua 

hàng tại Công ty TNHH FOOD Ban Mê 

11 
Đại 

học 

Phát triển dịch vụ 

bảo hiểm phi nhân 

thọ tại Công ty Bảo 

Việt Đắk Lắk 

Nguyễn 

Thị Huệ 
Quân 

GVC.TS. Lê 

Thế Phiệt 

Đánh giá thực trạng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, từ đó 

đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 

tại Công ty Bảo Việt Đắk Lắk 

12 
Đại 

học 

Phát triển tín dụng 

cá nhân tại ngân 

hàng thương mại cổ 

phần xuất nhập 

khẩu Việt Nam 

(Eximbank), Chi 

nhánh Đắk Lắk - 

Phòng giao dịch Lê 

Duẩn 

Lê Thu Thảo 
ThS. Đỗ Thị 

Thanh Xuân 

Đánh giá thực trạng tín dụng cá nhân, từ đó đề xuất giải 

pháp phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại 

cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Chi nhánh 

Đắk Lắk - Phòng giao dịch Lê Duẩn 

13 
Đại 

học 

Nâng cao chất 

lượng dịch vụ tín 

dụng cho khách 

hàng cá nhân tại 

Ngân hàng thương 

mại cổ phần Bưu 

điện Liên Việt 

Phòng giao dịch 

Trần Thị Thảo 
ThS. Phạm 

Thảo Vy 

Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng cho khách 

hàng cá nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ tín dụng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Phòng giao dịch 

Đắk Song, Đắk Nông 
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Đắk Song, Đắk 

Nông 

14 
Đại 

học 

Các yếu tố ảnh 

hưởng tới sự lựa 

chọn điểm đến Đắk 

Lắk của khách du 

lịch 

Đỗ Thị Thêm 
GVC.ThS. Từ 

Thị Thanh Hiệp 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến 

Đắk Lắk của khách du lịch, từ đó đề xuất giải pháp phất 

triển du lịch địa phương trong thời gian tới. 

15 
Đại 

học 

Nâng cao hiệu quả 

hoạt động marketing 

của Chi nhánh 

Mobifone Đắk Lắk 

trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Trịnh 

Xuân 
Thịnh 

GVC. TS. 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Đánh giá thực trạng hoạt động marketing, từ đó đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của Chi 

nhánh Mobifone Đắk Lắk trên địa bàn thành phố Buôn Ma 

Thuột 

16 
Đại 

học 

Hoàn thiện công tác 

tuyển dụng, đào tạo 

và phát triển nguồn 

nhân lực tại Công ty 

cổ phần Misa 

Nguyễn 

Thị Thu 
Thủy 

GVC.ThS. 

Phạm Thị Oanh 

Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực, từ đó đề xuất giải pháp Hoàn thiện 

công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

tại Công ty cổ phần Misa 

17 
Đại 

học 

Mức độ nhận biết 

thương hiệu Ngân 

hàng TMCP Nam Á 

tại thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Hoàng 

Minh 

Anh 

Thư 
GVC.ThS. Từ 

Thị Thanh Hiệp 

Đánh giá thực trạng nhận biết thương hiệu, từ đó đề xuất 

giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu Ngân 

hàng TMCP Nam Á tại thành phố Buôn Ma Thuột 

18 
Đại 

học 

Tìm hiểu các yếu tố 

ảnh hưởng đến ý 

định nghỉ việc của 

người lao động tại 

Nguyễn 

Phương 
Uyên 

ThS. Phan Thị 

Thúy 

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của 

người lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn 

Intimex Buôn Ma Thuột 
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Chi nhánh Công ty 

cổ phần tập đoàn 

Intimex Buôn Ma 

Thuột 

 

3. Khoa Lý Luận chính trị 

ST

T 

Trìn

h độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và 

tên 

người 

thực 

hiện 

Họ và 

tên người 

hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1.   

 

 

Đại 

học 

Ảnh hưởng của đạo 

Tin lành đến đời 

sống văn hóa của dân 

tộc Jrai tại huyện 

Chư Puwh, tỉnh Gia 

Lai 

Rmah 

H’ 

Tuyết 

Đặng 

Nguyên 

Hà 

- Làm rõ cơ sở hình thành văn hóa của dân tộc jrai về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế- xã hội và nội dung cơ bản của văn hóa của dân tộc jrai ở huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai. 

- Phân tích những ảnh hưởng của Đạo Tin lành  đối với văn hóa. Từ đó đề 

xuất một số giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực 

đến đời sống văn hóa của dân tộc Jrai tại Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

2.   

 

 

Đại 

học 

Ảnh hưởng của 

Thiên chúa giáo đến 

đời sống tinh thần 

của người dân xã Đạ 

M’Rông, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm 

Đồng 

Păng 

Ting Ha 

Phongh 

Nguyễn 

Đình 

Huấn 

- Khái quát quá trình du nhập của Thiên chúa giáo vào huyện Đam 

Rông tỉnh Lâm Đồng. 

- Phân tích những ảnh hưởng của Thiên chúa giáo đến đời sống tinh 

thần của người dân ở xã Đạ M’Rông huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng 

- Đề xuất giải pháp cơ bản nhằm phát huy tính tính cực, hạn chế ảnh 

hưởng tiêu cực của Thiên chúa giáo trong cộng đồng người dân ở xã Đạ 

M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
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3.   

 

 

Đại 

học 

Ảnh hưởng của  đạo 

Công giáo đến đời 

sống tinh thần của 

người dân xã Đạ 

M’Rông, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm 

Đồng 

Liêng 

Hot K 

Nguyệt 

Nguyễn 

Đình 

Huấn 

- Khái quát quá trình du nhập của Đạo Công giáo vào huyện Đam 

Rông tỉnh Lâm Đồng. 

- Phân tích những ảnh hưởng của Đạo Công giáo đến đời sống tinh 

thần của người dân ở xã Đạ M’Rông huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng 

- Đề xuất giải pháp cơ bản nhằm phát huy tính tính cực, hạn chế ảnh 

hưởng tiêu cực của Đạo Công giáo trong cộng đồng người dân ở xã Đạ 

M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 

 

4.   

 

 

Đại 

học 

Ý nghĩa của vấn đề 

nhận thức trong triết 

học đêmôcrít đối với 

quá trình nhận thức 

của sinh viên khoa 

Lý luận chính trị 

trường Đại học Tây 

Nguyên” 

Nguyễn 

Minh 

Hằng 

 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

Đêmôcrít đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa duy vật trong triết học Hy Lạp cổ 

đại, người mà như V.I.Lênin đã nói, làm nên “đường lối Đêmôcrít” trong lịch 

sử tư tưởng triết học nhân loại. Đêmôcrít còn được thừa nhận với tư cách 

người đã có công lao to lớn trong việc đưa lý luận nhận thức duy vật lên một 

bước phát triển mới về chất so với các nhà triết học thuộc trường phái Elê 

bằng quan niệm hết sức độc đáo về những “hình ảnh”, “hình tượng” đặc biệt.  

Đêmôcrít được thừa nhận là nhà triết học đầu tiên đã đặt ra một cách 

khá rõ ràng vấn đề nguồn gốc nhận thức và vấn đề về sự tồn tại của chân lý 

khách quan. V.I.Lênin đã đánh giá rất cao đóng góp này của Đêmôcrít trong 

lịch sử phát triển nhận thức luận duy vật. V.I.Lênin đã khẳng định Đêmôcrít 

chính là người đã tạo nên “xu hướng”, “đường lối” duy vật trong triết học.  

Việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên về nhận thức có 

liên quan đến xu thế phát triển trong tương lai của dân tộc. Do đó, trong giai 

đoạn hiện nay, bên cạnh việc giáo dục những kiến thức chuyên môn thì nhậ 

thức được đúng đắn vấn đề để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp 
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công nghiệp hóa – hiện đại hóa, gắn với nền kinh tế tri thức… sẽ rèn luyện 

phương pháp biện chứng duy vật cho sinh viên, góp phần quan trọng vào việc 

xây dựng và nâng cao năng lực tư duy biện chứng, giúp cho sinh viên khoa 

lý luận chính trị trường Đại học Tây Nguyên giải quyết tốt các vấn đề trong 

cuộc sống, học tập; làm việc một cách khoa học, sáng tạo; góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục - đào tạo sinh viên của Đại học Tây Nguyên  trong giai 

đoạn mới. 

5.   

Tư tưởng triết học 

chính trị Hy Lạp cổ 

đại thời kỳ nền dân 

chủ Athen qua một 

số tác giả tiêu biểu 

Nguyễn 

Thu 

Phương 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của lịch sử nhân loại, 

triết học Hy Lạp cổ đại xuất hiện khá muộn so với các nền triết học khác. Tuy 

nhiên, tư tưởng triết học của các nhà triết gia ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại có giá 

trị vô cùng to lớn trong việc trở thành tiền đề cho sự phát triển của triết học 

phương Tây sau này.Sự phát triển đó đã được chứng minh qua các quan điểm 

của chủ nghĩa Marx - Lenin, cũng là tiền đề để chủ nghĩa Marx phát huy 

những sức mạnh của mình trong vấn đề nhà nước, dân tộc, dân chủ… Những 

tư tưởng đúng đắn ấy đã giúp cho không biết bao nhiêu nước trên thế giới có 

thể tìm ra con đường giành độc lập, cách xây dựng, quản lý và điều hành đất 

nước,….trong đó có Việt Nam. Điều đó cho thấy tư tưởng triết học chính trị 

Hy Lạp cổ đại thời kỳ nền dân chủ Athen có một vai trò nhất định, không thể 

xóa bỏ trong quá trình củng cố và phát triển của chủ nghĩa Marx – Lenin,  ý 

nghĩa của tư tưởng đó đối với nền dân chủ của Việt Nam. 
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6.  Đại 

học Khoá luận: Thế giới 

quan và nhân sinh 

quan trong văn hoá 

truyền thống của 

người Êđê ở Đắk Lắk 

Trần Thị 

Nữ 

Lê Thị 

Hồng 

Hạnh 

Khoá luận tập trung nghiên cứu nội dung, những đặc điểm căn bản về thế giới 

quan và nhân sinh quan biểu hiện trong văn hóa của người Êđê ở Đắk Lắk. 

Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các giá trị tích cực của văn 

hóa truyền thống của người Êđê ở Đắk Lắk hiện nay. 

 

7.   

 

 

Đại 

học 

Chuyên đề: 

Ảnhhưởng của luật 

tục đến vấn đề bảo vệ 

môi trường tự nhiên 

của dân tộc Êđê tại 

tỉnh Đắk Lắk 

Lê Tiến 

Nha 

Lê Thị 

Hồng 

Hạnh 

Chuyên đề khái quát chung về luật luật tục của dân tộc Êđê liên quan đến vấn 

đề bảo vệ môi trường tự nhiên;thực trạng ảnh hưởng của luật tục đến việc bảo 

vệ môi trường tự nhiên của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk. Từ đó, đưa ra một số 

giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của 

luật tục đến vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên. 

8.  Đại 

học 

Vấn đề gia đình 

trong quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã 

hội ở xã Hòa Khánh, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

hiện nay 

H’ Zuyn 

Kbuôr 

Nguyễn 

Bảo Lâm 

Thực trạng gia đình tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 

Lăk hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, 

yếu kém trong công tác xây dựng gia đình tại địa phương. 

9.  Đại 

học 

Thực trạng bỏ học 

của học sinh dân tộc 

thiểu số và giải pháp 

khắc phục tại trường 

THCS Tô Vinh Diện, 

xã E’Drông, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đăk 

Lăk 

Lê Minh 

Vương 

Nguyễn 

Bảo Lâm 

Thực trạng bỏ học hiện nay của học sinh dân tộc thiểu số tại trường THCS 

Tô Vinh Diện, xã E’Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk . Đề xuất các giải 

pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa tình hình boe học của học sinh. 
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10.   

 

 

Đại 

học 

Ảnh hưởng của 

Thiên chúa giáo đến 

đời sống tinh thần 

của người dân ở xã 

Hoà Tiến, huyện 

Krông Pắc, tỉnh 

ĐắkLắk 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hạ 

Ths. 

Phạm 

Phương 

Anh 

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo đến đời sống tinh thần của 

người dân xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắc hiện nay. Qua khảo sát thực tế và 

nghiên cứu số liệu, phân tích ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo đến đời sống 

tinh thần của người dân và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp thu những giá 

trị tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của Thiên Chúa giáo đến 

đời sống tinh thần của người dân ở xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk. 

11.  Đại 

học 
Ảnh hưởng của Phật 

giáo đến nhân sinh 

quan của người dân 

tại tỉnh Đắk Nông 

hiện nay 

Hà Thị 

Kim 

Thu 

Phạm 

Phương 

Anh 

Đề tài tập trung làm rõ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của Phật giáo đến nhân 

sinh quan của người dân tại tỉnh Đắk Nông hiện nay. Qua đó, đề xuất một số 

giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực cũng như hạn chế những 

ảnh hưởng tiêu cực của Phật giáo đến nhân sinh quan của người dân tại tỉnh 

Đắk Nông hiện nay. 

 

12.  Đại 

học Ảnh hưởng của đạo 

Tin lành đến đời 

sống tinh thần của 

dân tộc H’Mông, xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 

Và Đức 

Thắng 

Phạm 

Phương 

Anh 

Đề tài chỉ rõ ảnh hưởng của đạo Tin lành đến đời sốngtinh thần của người 

H’Mông, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Qua đó, đề xuất ột số 

giải pháp nhằm tiếp thu những giá trị tích cực và hạn chế nhữngảnh hưởng 

tiêu cực của đạo Tin lành đến đời sống tinh thần của dân tộc H’Mông, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

13.   

Đại 

học 

Chuyển dịch cơ cấu 

lao động theo hướng 

đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại 

hóa ở huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Ma Chín 

ThS. 

Trương 

Văn Thủy 

Nghiên cứu khái quát hóa những vấn đề lý luận chung về chuyển dịch cơ 

cấu lao động theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: khái niệm, 

vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, nội dung chuyển dịch cơ cấu lao động; phân 

tích thực trạng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm 
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đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

14.  Đại 

học 
Những biểu hiện về 

khuyết tậtcủa kinh tế 

thị trường ở huyện 

Eakar, tỉnh Đắk Lắk 

H Doen 

Niê 

ThS. Vũ 

Thị Việt 

Anh 

Khóa luận những vấn đề lý luận chung về khuyết tật của kinh tế thị 

trường, những biểu hiện về khuyết tật vàgiải pháp nhằm hạn chế những biểu 

hiện đó ở địa bàn huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. 

15.  Đại 

học 

Vận dụng lý thuyết 

phát triển kinh tế 

Châu Á gió mùa của 

Harry T.Oshima vào 

phát triển kinh tế ở 

tỉnh Đắk Lắk 

                        

H Trinh 

Byă 

 

ThS. Vũ 

Thị Việt 

Anh 

Khóa luận nghiên cứu nội dung của lý thuyết phát triển kinh tế Châu Á 

gió mùa của Harry T.Oshima, thực trạng và gGiải  pháp phát triển kinh 

tế tại tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở vận dụng lý thuyết phát triển kinh tế Châu Á 

gió mùa của Harry T.Oshima. 

16.  Đại 

học 

Vận dụng quan điểm 

của Hồ Chí Minh về 

công tác dân vận 

trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số tỉnh 

Đắk Lắk 

H Háp 

Uông 

Lại Thị 

Ngọc 

Hạnh 

-Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. 

-Vận dụng tư tưởng đó trong vùng ĐBDTTS tỉnh Đắk Lắk: thực trạng, 

nguyên nhân, đề xuất giải pháp để vận dụng. 

17.  Đại 

học 
Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào 

việc nâng cao ý thức 

bảo vệ chủ quyền 

biển đảo cho sinh 

viên trường Đại học 

Tây Nguyên 

Liêng 

Jrang 

K’Jiên 

Lại Thị 

Ngọc 

Hạnh 

-Nội dung cơ bản quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển 

đảo Việt Nam 

-Vận dụng quan điểm đó trong việc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền 

biển đảo cho sinh viên trường ĐHTN: thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải 

pháp để vận dụng. 

18.  Đại 

học 

Vận dụng phương 

pháp dự án trong dạy 

học môn Giáo dục 

công dân lớp 11 ở 

Rơ Ông 

Ha 

Thóng 

ThS. 

Nguyễn 

Thị 

Khuyên 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của PPDHDA trong dạy học GDCD 

11 ở một số trường trung học phổ thông tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk 
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một số trường Trung 

học phổ thông tại 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

Lắk.Đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc vận dụng PPDHDA 

trong dạy học GDCD 11 ở một số trường trung học phổ thông tại thành phố 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

19.  Đại 

học 
Vận dụng phong 

cách tư duy và phong 

cách diễn đạt Hồ Chí 

Minh trong học tập 

các môn Lý luận 

chính trị của sinh 

viên Trường Đại học 

Tây Nguyên 

H Lic 

Êban 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Khóa luận khái quát những nội dung cơ bản về phong cách  tư duy và 

phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh.Vận dụng phong cách tư duy và phong 

cách diễn đạt Hồ Chí Minh để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng học tập 

các môn lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 

hiện nay. 

 

20.  Đại 

học Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về văn 

hóa đời sống vào xây 

dựng văn hóa học 

đường cho sinh viên 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 

H’ 

Wuyên 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Khóa luận khái quát nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hóa đời sống. Đánh giá thực trạng việc thực hiện văn hóa học đường của 

sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên hiện nay. Từ đó đề xuất giải pháp 

xây dựng văn hóa học đường theo tư tưởng văn hóa đời sống của Hồ Chí 

Minh cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. 

 

21.  Đại 

học 
Thực hiện bình đẳng 

dân tộc ở huyện Cư 

M’Gar, tỉnh Đắk Lắk 

theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

H Lê Na 

Kbuôr 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Khóa luận khái quát những nội dung cơ bản của tư tưởngHồ Chí Minh 

về bình đẳng dân tộc theo.Đánh giá việc thực hiện bình đẳng dân tộc ở huyện 

Cư M’gar giai đoạn 2019-2020. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh việc thực 

hiện bình đẳng dân tộc ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 
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22.  Đại 

học 
Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp 

ở huyện Ea H’Leo, 

tỉnh Đắk Lắk 

Nay 

Quang 

ThS. 

Trương 

Văn Thủy 

Nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận gồm khái niệm, vai trò và 

những nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Ea H’Leo, 

tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

23.  Đại 

học 

Quy luật cung cầu và 

sự vận dụng trong 

sản xuất cà phê tại xã 

Ea Kao, Thành Phố 

Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk 

HH’ 

Thảo  H’ 

Đỡk 

 

ThS. Vũ 

Thị Việt 

Anh 

Chuyên để nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quy luật cung cầu., 

thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cà phê  tại xã Ea Kao, Thành Phố 

Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở vận dụng quy luật cung cầu.  

24.  Đại 

học Vận dụng vấn đề 

Ngày lao động trong 

bộ “Tư bản” của Karl 

Marx để phân tích 

chính sách lương tối 

thiểu vùng ở Việt 

Nam 

HY 

Hưng 

Mlô 

 

ThS. Vũ 

Thị Việt 

Anh 

Chuyên đề nghiên cứu những nội dung liên quan đến vấn đề Ngày lao 

động trong bộ “Tư bản” của Karl Marx.. Trên cơ sở đó, chuyên đề phân tích 

chính sách tiền lương tối thiểu vùng ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của 

vấn đề Ngày lao động trong bộ “ Tư bản” của Karl Marx và đưa ra một số 

kiến nghị trong việc thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu vùng ở Việt 

Nam. 

25.  Đại 

học 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đoàn kết 

dân tộc qua một số 

tác phẩm tiêu biểu 

Y Gi 

Êban 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Chuyên đề khái quát, hệ thống hoá tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết dân 

tộc qua bốn tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh là Bản án chế độ thực dân 

Pháp, Đường cách mệnh, Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Di chúc. 

Nêu lên giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc trong xây dựng 

khối đoàn kết dân tộc ở Đắk Lắk giai đoạn hiện nay. 
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26.  Đại 

học Xây dựng nông thôn 

mới ở xã Đắk 

N’drung, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 

theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Điểu 

Chường 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Chuyên đề khái quát một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

về xây dựng đời sống mới.Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã 

Đắk N’dung giai đoạn 2018 - 2020 và đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục 

xây dụng nông thôn mới ở xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

27.  Đại 

học Vận dụng quan điểm 

Hồ Chí Minh về giáo 

dục đại học vào nâng 

cao chất lượng đào 

tạo ở Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Trần Thị 

Hồng 

Nhung 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Chuyên đề tìm hiểu,hệ thống hóanhững nội dung cơ bản của Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về giáo dục đại học.Nêu lên thực trạng đào tạo đại họcở 

Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2018-2020. Từ đó, đề xuất một số 

giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở Trường Đại học Tây 

Nguyên giai đoạn hiện nay. 

28.  Đại 

học Giáo dục đạo đức Hồ 

Chí Minh cho thanh 

niên huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 

hiện nay 

Trần Thị 

Hồng 

Vân 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Chuyên đề tìm hiểu, hệ thống hóa những nội dung cơ bản của tư tưởng 

Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên.Nêu lên thực trạng giáo dục 

đạo đức cho thanh niên tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ đó, đề xuất 

một số giải pháp giáo dục đạo đức cho thanh niên tại huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông giai đoạn hiện nay. 

 4. Khoa Nông Lâm nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Tiến sĩ 

Nghiên cứu liều lượng phân N:P2O5:K2O cho giống bơ Booth 

7 trồng trên đất nâu đỏ bazan (Rhodic ferralsols) tại tỉnh Đắk Lắk 
Nguyễn An Ninh 

TS. Trịnh Đức Minh 

PGS.TS. Phan Văn Tân   

Thiết lập và thẩm định mô hình ước tính sinh khối trên mặt đất 

cây rừng khộp ở Việt Nam 
Nguyễn Thị Tình GS.TS. Bảo Huy  
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Nghiên cứu xác định công thức phân bón phù hợp cho cây hồ 

tiêu trên đất nâu đỏ tỉnh Đắk Lắk qua tính toán cân bằng dinh 

dưỡng 

Nguyễn Văn 

Bình 

PGS.TS. Trình Công Tư 

PGS.TS. Trần Trung Dũng  

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tái canh ngay cây 

cà phê vối (Coffea canephora Pierre var. robusta) tại tỉnh Đắk Lắk 

Hoàng Quốc 

Trung 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam TS. Trương Hồng  

Nghiên cứu bón phân N, P, K cho cây Mắc ca giai đoạn kinh 

doanh trên đất nâu đỏ tỉnh Đắk Nông 
Hồ Công Trực 

PGS.TS. Trình Công Tư 

PGS.TS. Trần Trung Dũng  

Hoàn thiện biện pháp kỹ thuật sản xuất cây giống sâm Ngọc 

Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Đinh Văn Phê 

PGS.TS. Lê Hùng Lĩnh 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam 
 

Nghiên cứu một số yếu tố sinh lý, sinh thái và biện pháp tác 

động đến sự ra hoa, đậu quả trên cây bơ BOOTH7 và TA1 tại 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Đặng Đinh Đức 

Phong 

PGS.TS. Phan Văn Tân 

TS. Trịnh Đức Minh  

2 Thạc sĩ 

So sánh một số giống Sắn mới trên đất đỏ và đất xám tại huyện 

Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

Hoàng Thị Kim 

Anh 
TS. Nguyễn Văn Minh   

So sánh một số tổ hợp ngô lai có triển vọng vụ Hè Thu - Thu 

Đông năm 2021tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

Nguyễn Trung  

Kiên 

TS. Trần Văn Thủy 

TS. Trần Ngọc Duyên  

So sánh 15 tổ hợp ngô lai có triển vọng tại Trung tâm Khuyến 

nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk 
Nguyễn Thị  Nữ TS. Nguyễn Văn Minh  

Đánh giá hiệu lực phân bón hữu cơ sinh học Fertisoa đối với 

cây sầu riêng giai đoạn kinh doanh tại huyện Krông Păk tỉnh Đắk 

Lắk và huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông 

Trần Tú Trân 
TS. Trương Hồng 

TS. Nguyễn Văn Sanh  

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm, lân, kaly đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của khoai môn địa phương được 

trồng tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Bảo 

Trung 

TS. Trịnh Đức Minh 

TS. Đỗ Thị Kiều An  

Ảnh hưởng của mật độ gieo sạ đến sinh trưởng, phát triển và 

năng suất, chất lượng của một số giống lúa thảo dược trong vụ Hè 

Thu 2021 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 

Ngô Trường 

Trung 

TS. Trần Văn Thủy 

TS. Trần Ngọc Duyên  
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3 

Đại học – 

Khóa luận 

tốt nghiệp 

Đánh giá hiệu lực của thuốc trừ sâu sinh học đối với một số sâu 

hại chính trên cây rau cải ngọt (Brassia integrifolia) tại thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thế 

Phương 
ThS. Trần Thị Phượng  

Điều tra thành phần, diễn biến một số loài sâu hại và thiên địch 

chính trên cây cà phê tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng. 

K' Đỏi 
ThS. Trang Thị Nguyệt 

Quế   

Nghiên cứu ứng dụng nấm ký sinh côn trùng Paecilomyces 

lilacinus trong phòng trừ rệp sáp hai rễ hồ tiêu tại Đắk Lắk. 
Nguyễn Thị Hà ThS. Trần Thị Huế  

Điều tra tình hình bệnh hại trên cây xoài Đài Loan và đánh giá 

hiệu quả phòng trừ nấm bệnh bằng thuốc hóa học tại xã Đắk Gằn, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

Vũ Hoàng Anh 

Hải 
TS. Đỗ Thị Kiều An  

Điều tra thành phần, diễn biến một số loài sâu hại và thiên địch 

chính trên cây cà phê tại xã Ia Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai. 

Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

ThS. Trang Thị Nguyệt 

Quế  

Điều tra tình hình cỏ dại gây hại cây cam và biện pháp quản lý 

tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 
Huỳnh Thị Huê TS. Đỗ Thị Kiều An  

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vô cơ và mật độ trồng đến 

năng suất giống sắn HLS12 tại huyện Ea Sup. 

Hồ Nguyễn Song 

Hương 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của củ cải đỏ trên hệ 

thống khí canh, thủy canh, nhỏ giọt trong điều kiện nhà màng tại 

Đại học Tây Nguyên. 

Lê Thị Linh ThS. Nguyễn Tuân  

So sánh 15 dòng sắn nhập nội tại thành phố Buôn Ma Thuột. 

Nguyễn Thị 

Ngọc Nga 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam  

Nghiên cứu ứng dụng nấm ký sinh côn trùng Metarhizium sp. 

trong phòng trừ rệp sáp hai rễ hồ tiêu tại Đắk Lắk. 
Phan Phúc Phú ThS. Trần Thị Huế  

Đánh giá ảnh hưởng thành phần giá thể, công thức phân bón 

đến sinh trưởng phát triển và phẩm chất của cây dưa lưới tại trường 

Đại học Tây Nguyên 

Phan Thị Bích 

Trâm 
ThS. Nguyễn Tuân  

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vô cơ và mật độ trồng đến 

năng suất giống sắn HLS14 tại huyện Ea Sup. 
Võ Vinh Vũ TS. Nguyễn Văn Minh  
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Nghiên cứu thời vụ trồng thích hợp cho giống diêm mạch Atlas 

trên đất xám 
Hoàng Thái Bảo TS. Trần Ngọc Duyên  

Đánh giá đặc điểm vi sinh vật đất ở rừng khộp tại huyện Buôn 

Đôn tỉnh Đắk Lắk  
Y Thuel BKrông ThS. Nguyễn Hải Đăng  

Nghiên cứu mật độ trồng cho giống diêm mạch Atlas trên đất 

nâu đỏ bazan tại trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Tây 

Nguyên. 

Nguyễn Bùi 

Thanh Hằng 
TS. Trần Ngọc Duyên  

Nghiên cứu lượng phân đạm và kali cho giống diêm mạch Atlas 

trên đất xám tại huyện Cư Jút 

Lê Thị Minh 

Huyền 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Nghiên cứu lượng phân đạm và kali cho giống diêm mạch Atlas 

trên đất nâu đỏ tại thành phố Buôn Ma Thuột 

Nguyễn Thị Mỹ 

Hà Lan 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Nghiên cứu mật độ trồng cho giống diêm mạch Atlas trên đất 

xám tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút. 

Nguyễn Phan 

Sơn Nữ 
TS. Trần Ngọc Duyên  

Xác định lượng phân kali cho giống diêm mạch Cahui trồng 

trên đất nâu đỏ tại trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng 

Tây Nguyên 

Huỳnh Thị Anh 

Thư 
ThS. Trần Thị Biên Thùy  

Nghiên cứu thời vụ trồng thích hợp cho giống diêm mạch Atlas 

trên đất nâu đỏ bazan 
Lê Quang Đạo TS. Nguyễn Văn Minh  

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn 

huyện Cư’Mgar, tỉnh Đắk Lắk. 

Trần Thị Bích 

Ngọc 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  

Đánh giá tình hình quản lí và sử dụng đất phục vụ công tác quy 

hoạch sử dụng đất Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-

2030. 

Trần Trung Tín ThS. Vũ Hải Nam  

Nghiên cứu thu nhận bột lá cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias 

fruticosa (L.) Harmars) được trồng tại Đắk Lắk để làm nguyên liệu 

sản xuất trà túi lọc. 

Hoàng Văn 

Công 
ThS. Nguyễn Thị Thảo  
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Đại học - 

Chuyên đề 

tốt nghiệp 

Khảo sát quy trình sơ chế và bảo quản cà phê nhân tại xưởng 

Km7 Công ty TNHH một thành viên Simexco Đắk Lắk 
Lò Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Thảo  

Tìm hiểu về chất tạo màu tổng hợp và cơ chế cảm nhận màu 
Trịnh Ngọc 

Hoàn Thiện 
ThS. Lê Cao Linh Chi  

Đánh giá thực trạng sử dụng đất thị trấn Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thế 

Nguyên 
ThS. Nguyễn Thúy Cường  

Điều tra thành phần bộ cánh vảy tại rừng đặc dụng cảnh quan 

Dray Sáp 

Tạ Quang Mỹ 

Duyên 
ThS. Trần Thị Lệ Trà  

Điều tra tình hình sản xuất cà phê tại xã Eakly, huyện Krông 

Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 
Trần Thị Dung TS. Nguyễn Văn Minh  

Nghiên cứu lượng phân bón và mật độ trông giống Diêm mạch 

ISLuga tại xã EaTu. 
Đinh Thanh Nhã TS. Nguyễn Văn Minh  

Đánh giá thực trạng công tác Quản lý bảo vệ rừng tại Khu bảo 

tồn Nam Ka - huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 
Đào Duy Ngọc ThS. Cao Thị Hoài  

Công tác quản lý rừng bền vững tại vườn quốc giá Chư Yang 

Sin từ năm 2017-2020 

Phan Thanh 

Phước 
ThS. Trần Đình Thế  

Điều tra thành phần thực vật thân gỗ tại khu du lịch Kotam, 

thành phố Buôn Ma Thuột. 

Đinh Xuân 

Thành 
ThS. Nguyễn Đức Định  

Đánh giá sinh trưởng Bạch đàn tại công ty Lâm nghiệp M’đrắk, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thọ 

Thương 
ThS. Lê Đình Nam  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã 

Đắk Săk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  

Khảo sát quy trình chế biến cà phê bột tại xưởng gia công km7 

công ty TNHH mộ thành viên xuất nhập khẩu simexco Đắk Lắk 

Hoàng Xuân 

Hùng 
ThS. Nguyễn Thị Thảo  

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Ea 

Trang, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 
H Navi Byă ThS. Đỗ Tiến Thuấn  

Đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã Đắk D’Rông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. 
Nông Thị Hà ThS. Đỗ Tiến Thuấn  

Đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã EaTul, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 
H Nit Mlô ThS. Đỗ Tiến Thuấn  
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Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng của hạt 

kiểm lâm tại Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin giai đoạn 2017 - 2020. 
Trần Thị Mơ ThS. Trần Đình Thế  

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại vườn quốc 

gia Chư Mon Rây, tỉnh Kon Tum. 

Phạm Minh 

Quang 
ThS. Trần Đình Thế  

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng của hạt Kiểm 

Lâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 
Nay Đinh Việt ThS. Trần Đình Thế  

Ảnh hưởng của phân xanh từ lạc dại (Pinto plamut) đến tính 

chất hóa học của đất đỏ 

Nguyễn Thanh 

Sang 
ThS. Trần Thị Biên Thùy  

Điều tra sâu bệnh hại trên cây Cà phê tại xã Thuận Hà, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 
Ngô Tiến Hào TS. Nguyễn Xuân An  

Điều tra tình hình sản xuất Tiêu tại xã Ea Tin, huyện Ea Hleo, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Trường 

Nhật 
TS. Nguyễn Xuân An  

Điều tra thành phần bệnh hại chính và diễn biến bệnh thán thư 

tiêu 

Phạm Thị Hồng 

Diệu 
ThS. Trần Thị Phượng  

Nghiên cứu xử lý đất bệnh trong nhà lưới bằng biện pháp kích 

kháng tại Gia Lai 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 
ThS. Ngô Đăng Duyên  

Nghiên cứu xử lý đất bệnh trong nhà lưới bằng biện pháp tổng 

hợp tại Gia Lai 

Nguyễn Tiến 

Trình 
ThS. Ngô Đăng Duyên  

Nghiên cứu, đánh giá khả năng kháng bệnh của một số giống 

tiêu trong nhà lưới tại tỉnh Gia Lai 

Ngô Quang 

Tùng 
ThS. Ngô Đăng Duyên  

Điều tra thành phần sâu hại chính trên cây hồ tiêu tại xã Eakao, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Võ Thị Thanh 

Xuân 
ThS. Trần Thị Lệ Trà  

Đánh gía hiện trạng sản xuất Sầu riêng tại Đắk Lắk Trần Văn Sơn 
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam  

Thực trạng phòng ngừa, giảm nhẹ xung đột Voi - Người ở buôn 

Drăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 
H' Điêm Niê TS. Cao Thị Lý  

Đánh giá tình hình đăng kí, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Xuân 

Bích 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  
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Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại xã Ea Drông, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 
H' Rĕ Niê ThS. Vũ Hải Nam  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại xã Ia Mrơn, huyên Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai. 
Nay Riot TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại phường Eatam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trần Thị Thanh 

Tâm 
TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Ma Thảo ThS. Vũ Hải Nam  

Đánh giá tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai 
RCom -  H'Miên ThS. Vũ Hải Nam  

Điều tra sau bệnh hại trên bảy dòng sắn nhập nội tại Easup. Vũ Văn Nam 
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam  

Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng phân bón cho giống sắn 

HLS12 tại xã Cư Kpô. 

Bùi Thị Kiều 

Lương 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng phân bón cho giống sắn 

HLS11 trên đất xám tại xã Cư Kty. 

Lý Thị Diễm 

Sương 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Đánh giá sinh trưởng của Keo lai (Acacia mangiauriculiformis 

Kha) tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 

K' Mong ThS. Phan Thị Hằng  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất xã EaHuar, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 
Vũ Quốc Cường ThS. Đỗ Tiến Thuấn  

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất xã EaKao, thành phố Buôn Ma 

Thuột 

H'Wik H'Đơk TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã 

Iatul, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai 
Kpă H'Rơng 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đắk Glong 

Nguyễn Thị 

Huyền 
ThS. Vũ Hải Nam  
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Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại Tp Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Hoàng Mỹ Kiều TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Thị trường bất động sản và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng 

kinh tế của Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị 

Hoài Trâm 
TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Ea Kiết, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 
H Ê Mi Ly Byă 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại xã Eakao, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Đoàn Xuân Viên TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Nghiên cứu các đặc tính cảm quan, tính chất hóa lý và khả năng 

kháng oxy hóa của mật ong hoa cà phê tại xã Ea Kao, TP. BMT, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Đào Ngọc Bích 
PGS.TS. Nguyễn Quang 

Vinh  

Điều tra thành phần bệnh hại chính trên cây hồ tiêu tại xã Quảng 

Hiệp, huyện Cư’Mgar, tỉnh Đắk Lắk. 
Mạnh Sơn Hải ThS. Nguyễn Tuân  

Điều tra tình hình trồng xen trong vườn cao su tái canh ở thời 

kì kiến thiết cơ bản tại Chi nhánh công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. 
Hồ Sĩ Dũng TS. Trần Ngọc Duyên  

Mô hình chuyển đổi từ các nhân tố lâm phần sang sinh khối và 

trư lượng carbon cho rừng khộp. 

Đậu Xuân 

Hoàng 
ThS. Nguyễn Thị Tình  

Tìm hiểu tình hình lửa rừng và đề xuất một số biện pháp quản 

lý cháy rừng tại Vườn Quốc Gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

Lương Ngọc 

Hiếu 
ThS. Ngô Đăng Duyên  

Khảo sát quy trình chế biến cà phê bột tại xưởng gia công km7 

công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Simexco Đắk Lắk. 
Trần Thanh Bình ThS. Nguyễn Thị Thảo  

Điều tra hiện trạng canh tác và tình hình sâu, bệnh hại trên cây 

cà phê tái canh tại xã Cư Né, huyện Krông Puk, tỉnh Đắk Lắk.  
Lê Đình Nguyên ThS. Ngô Đăng Duyên  

Điều tra hiện trạng canh tác và tình hình sâu, bệnh hại trên cây 

cà phê tái canh tại xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.  
Dương Văn Tình ThS. Ngô Đăng Duyên  

Đánh giá hệ thống cây trồng và đề xuất giải pháp cải tiến tại xã 

Ea Knuếc, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 
Trần Ngọc Lý Nguyễn Thị Hương Cẩm  

Đánh giá công tác quản lý cháy rừng tại công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Hoàng 

Phúc 
ThS. Ngô Đăng Duyên  
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Ước tính sinh khối, trữ lượng carbon theo khối lượng thể tích 

gỗ (WD) và các nhân tố điều tra của các loài cây rừng khộp. 
Trần Đức Thao ThS. Nguyễn Thị Tình  

Đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị 

trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

Đào Văn 

Phương 
ThS. Vũ Hải Nam  

Đánh giá tình hình quản lí và sử dụng đất trên địa bàn phường 

EaTam, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 
Từ Quốc Tú ThS. Vũ Hải Nam  

Điều tra thực trạng sản xuất Hồ tiêu tại xã Cư M’Ngar, huyện 

Cư M’Ngar, tỉnh Đắk Lắk. 
Y Titi Kbuôr TS. Nguyễn Xuân An  

Điều tra tình hình sản xuất cà phê tạ xã Ea Phê, huyện Krông 

Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị 

Phượng 
TS. Nguyễn Xuân An  

Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất trên cây cà phê 

vối tại xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk. 
Hồ Việt Anh ThS. Trần Thị Biên Thùy  

Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của giống cà pháo Tiểu 

Yến TN136 tại xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

Dương Hoàng 

Phụng 

ThS. Nguyễn Thị Hương 

Cẩm  

Điều tra thành phần bệnh hại trên cây hồ tiêu tại thành phố Buôn 

Ma Thuột. 
Lê Khắc Tiến 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam  

Cộng đồng và thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học tại khu rừng 

thuộc buôn Ako Dong, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk.ôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

H Yơm Hwing TS. Cao Thị Lý  

Sự tham gia của cộng đồng quản lý khu rừng tại buôn Ako 

Dong, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
H Sa Ka Kpă TS. Cao Thị Lý  

Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn 

phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Lâm Trung Cấp 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  

Ứng dụng phần mềm gcadas và microstation V8i thành lập bản 

đồ địa chính từ file số liệu đo đạc có sẵn trên địa bàn xã Hòa Xuân 

Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Nguyễn Lê 

Chương Nhân 
ThS. Đỗ Tiến Thuấn  

Đánh giá biến động thảm phủ mặt đất ứng dụng công nghệ GIS 

và nguồn tư liệu ảnh viễn thám đa thời gian tại huyện Cư M’Ngar, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Y - Nghiệp Niê ThS. Nguyễn Thúy Cường  
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Đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại thị trấn Đăk 

Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 
Bùi Lê Cao Trí TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Ayun 

Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. 

Lê Thị Thanh 

Nga 
TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Chư 

Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 
Ksor Khuin TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá tình hình sản xuất rau tại phường Khánh Xuân, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Đức 

Truyền 

ThS. Nguyễn Thị Hương 

Cẩm  

Điều tra thành phần, diễn biến của một số loài sâu hại và thiên 

địch chính của chúng trên cây Sầu riêng tại huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk.  

Đinh Thị Ngọc 

Ánh 
ThS. Ngô Đăng Duyên  

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học tổng hợp đến sinh trưởng và 

khả năng diệt tuyến trùng hại cây hồ tiêu giai đoạn vườn ươm tại 

tỉnh Đắk Lắk. 

Trần Phan Ái 

Thảo 

ThS. Nguyễn Thị Hương 

Cẩm  

Nghiên cứu mật độ trồng và lượng phân hữu cơ vi sinh cho 

giống sắn HLS12 tại xã Cư Kbô. 

Trịnh Xuân 

Thuân 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường 

Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Văn 

Hoàng 
ThS. Đỗ Tiến Thuấn  

 

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 

Phạm Minh Thư TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

Đánh giá công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã 

Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thị Hà 

Tiên 
ThS. Vũ Hải Nam  

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thị Tú 

Trinh 
ThS. Vũ Hải Nam  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk 

giai đoạn 2015 - 2020. 
Đinh Văn Chính ThS. Nguyễn Xuân Vững  

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thị Như 

Thảo 
TS. Đặng Thị Thúy Kiều  
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Khảo sát quy trình chế biến cà phê nhân tại công ty TNHH cà 

phê Hà Lan Việt Nam. 
Võ Đình Hưng TS. Trần Văn  Cường  

So sánh 15 dòng sắn nhập nội tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp 
Vũ Trường 

Giang 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Nam  

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch và diễn biến sâu keo 

mùa thu (Spodoptera frugiperda Smith) trên cây ngô tại xã Ea Sô 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Nông Đức Hòa ThS. Trần Thị Lệ Trà  

Điều tra tình hình cỏ dại gây hại hồ tiêu tại Đắk Lắk là biện 

pháp quản lý. 

Đoàn Thị Minh 

Huyền 
TS. Đỗ Thị Kiều An  

Nghiên cứu sử dụng nấm kí sinh côn trùng Beauvria sp. trong 

phòng trừ rệp sáp hại rễ hồ tiêu tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Cao Hoài Nhân ThS. Trần Thị Huế  

Điều tra thành phần diễn biến của một số loại sâu hại và thiên 

địch chính của chúng trên cây Nhãn tại xã Ea Pil, huyện M’Drăk, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Xuân 

Phúc 
ThS. Ngô Đăng Duyên  

Nghiên cứu sử dụng nấm kí sinh côn trùng Lecanicillium sp. 

trong phòng trừ rệp sáp hai rễ hồ tiêu tại thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Bùi Đức Thịnh ThS. Trần Thị Huế  

Nghiên cứu sử dụng nấm kí sinh côn trùng Metarhizium sp. 

trong phòng trừ rệp sáp hai rễ hồ tiêu tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Đỗ Thị Kiều 

Trinh 
ThS. Trần Thị Huế  

Điều tra tình hình cỏ dại gây hại cây hồ tiêu tại huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk và biện pháp quản lý 
Đoàn Xuân Trí TS. Đỗ Thị Kiều An  

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch và diễn biến sâu keo 

mùa thu (Spodoptera frugiperda Smith) trên cây ngô tại xã Cư 

Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Lê Đình Việt ThS. Trần Thị Lệ Trà  

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch và diễn biến sâu keo 

mùa thu (Spodoptera frugiperda Smith) trên cây ngô tại xã Ea Đar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Như 

Trung 
ThS. Trần Thị Lệ Trà  
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So sánh 7 giống Diêm mạch nhập nội trồng trong mùa khô tại 

xã Ea Tul, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Trần Thị Hoa 

Mai 
TS. Nguyễn Văn Minh  

Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 
Nay H'net 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên  

 

 5. Khoa Sư phạm 

5.1. Ngành GD Mầm non 

ST

T 

Tên đề tài Trìn

h độ 

đào 

tạo 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Biện pháp phối hợp giữa 

nhà trường và gia đình 

trong việc hình thành tính 

tự lâp cho trẻ lớp lá tại 

Trường Mầm non Thực 

Hành 11/11. 

ĐH 
H' Quyên 

Ayun 

TS. Vũ Thị 

Vân  

Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng hình thành tính tự lập 

cho trẻ lớp lá trong gia đình và ở trường mầm non. Từ đó 

đề xuất các biện pháp pháp phối hợp giữa nhà trường và gia 

đình trong việc hình thành tính tự lập cho trẻ lớp lá. 

2 
Biện pháp gây hứng thú 

trong hoạt động học tập có 

chủ đích cho trẻ lớp mầm ở 

Trường Mầm non Thực 

hành11/11. 

ĐH Rơ Ô H’Chưa 

ThS. Vũ 

Trọng Hào 

Đề tài nghiên cứu biện pháp gây hứng thú cho trẻ trong hoạt 

động học tập có chủ đích ở Trường Mầm non Thực hành 

11/11. Nhằm đề xuất một số biện pháp tăng cường hứng 

thú cho trẻ trong hoạt động học tập có chủ đích.  

3 
Hình thành nhân cách cho 

trẻ 3 - 4 tuổi thông qua 

hoạt động âm nhạc ở 

trường mầm non. 

ĐH 
Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên 

ThS. Trần Thị 

Lệ 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn nhằm hình thành 

nhân cách cho trẻ 3 - 4 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc. 

Đề xuất một số biện pháp hình thành nhân cách cho trẻ 3 – 

4 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc ở trường Mầm non 
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Thực hành 11 – 11. 

4 

Giải pháp nâng cao kĩ năng 

nói cho trẻ 4 - 5 tuổi 
ĐH  H' Neo Ê Ban 

TS. Trương 

Thị Hiền 

Tìm hiểu thực trạng kĩ năng nói cho trẻ 4 – 5 tuổi tại Trường 

Mầm non Thực Hành 11-11. Xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến thực trạng kĩ năng nói của trẻ 4 – 5 tuổi tại 

Trường Mầm non Thực Hành 11-11. Đề xuất các giải pháp 

nâng cao kĩ năng nói cho trẻ 4 – 5 tuổi. 

5 

Biện pháp phối hợp giữa 

gia đình và nhà trường 

trong việc phát huy tính 

tích cực nhận thức cho trẻ 

4 - 5 tuổi tại Trường Mầm 

non Thực hành 11/11 

ĐH Thiệu Thị Hà 
ThS. Vũ 

Trọng Hào 

Tìm hiểu thực trạng phối hợp giữa gia đình và nhà 

trường trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 

4-5 tuổi ở trường Mầm non Thực hành 11-11, thành phố 

Buôn Ma Thuột. 

Đề xuất một số biện pháp phối hợp giữa gia đình và 

nhà trường trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho 

trẻ 4-5 tuổi ở trường Mầm non Thực hành 11-11 

6 

Giáo dục hành vi văn hóa 

cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua 

trò chơi đóng vai theo chủ 

đề ở Trường Mầm non 

Thực hành 11/11. 

ĐH 
Nguyễn Thị 

Thảo Hiền 

ThS. Nguyễn 

Thị Ánh Mai 

Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục hành vi văn hóa cho 

trẻ 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề. 

Khảo sát thực trạng giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 5 - 6 

tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề tại trường 

Mầm non thực hành 11-11 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 Đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 
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5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề. 

7 

Vai trò của giáo viên trong 

việc phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 3 - 4 tuổi ở Trường 

Mầm non Thực hành  

11/11. 

ĐH 
Trần Thị 

Hương 

ThS. Vũ 

Trọng Hào 

Phân tích, khái quát cơ sở lí luận đề tài và tìm hiểu thực 

trạng của việc PTNN của trẻ 3 - 4 tuổi hiện nay tại TMN 

Thực hành 11-11. Từ đó đề xuất biện pháp nâng cao vai trò 

của GV trong việc PTNN cho trẻ 3 - 4 tuổi tại TMN Thực 

hành 11-11. 

8 
Giải pháp nâng cao kĩ năng 

nói cho trẻ 5 - 6 tuổi. 
ĐH H' Thuy Ksơr 

TS. Trương 

Thị Hiền 

Đề tài đánh giá được thực trạng rèn luyện kĩ năng nói cho 

trẻ 5 - 6  

Xác định các yếu tố ảnh hưởng kĩ năng nói cho trẻ 5 - 6 

tuổi ở trường Mầm non. Nhằm đề xuất các giải pháp nâng 

cao hưởng kĩ năng nói cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường Mầm non. 

9 

Biện pháp phát triển thể 

chất cho trẻ 4 - 5 tuổi 

thông qua hoạt động múa ở 

trường mầm non 

ĐH 
Trịnh Thị Hải 

Linh 

ThS. Đinh Thị 

Trang 

Tìm hiểu thực trạng phát triển thể chất của trẻ 4 – 5 tuổi thông 

qua hoạt động múa ở trường Mầm non. Đề xuất một số biện 

pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 

4 – 5 tuổi thông qua hoạt đônng múa ở trường mầm non. 

10 

Biện pháp nâng cao nhận 

thức và kĩ năng tự chăm 

sóc bản thân cho trẻ 5 - 6 

tuổi ở trường mầm non. 

ĐH 
Lương Thị 

Hoài Mỹ 

ThS. Bùi Trần 

Tuyết Hạnh 

Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao nhận 

thức và kĩ nặng tự chăm sóc bản thân cho trẻ 5-6. Đề xuất một 

số biện pháp nâng cao nhận thức và kĩ năng tự chăm sóc 

bản thân cho trẻ. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm 

chứng tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp mà đề tài 
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đề xuất. 

11 

Hình thành thói quen tự 

phục vụ thông qua hoạt 

động trải nghiệm cho trẻ 4 

- 5 tuổi ở Trường Mầm 

non Thực hành 11/11. 

ĐH Phan Thị Na 
ThS. Trần Thị 

Thùy Trang 

Tìm hiểuThực trạng trẻ có thói quen tự phục vụ ở nhà với 

ở trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành thói quen 

tự phục vụ thông qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ 4 – 5 tuổi 

Đề xuất biện pháp hình thành thói quen tự phục vụ thông 

qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường Mầm 

non Thực Hành 11 – 11. 

 

12 

Biện pháp hình thành kĩ 

năng phòng tránh tai nạn 

thương tích cho trẻ 3 - 4 

tuổi trường mầm non thực 

hành 11/11. 

ĐH 
Lê Thị Mỹ 

Ngọc 

ThS. Lê 

Quang Hùng 

Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục kĩ năng phòng tránh 

tai nạn thương tích cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non. 

 Tìm hiểu thực trạng giáo dục hình thành kĩ năng phòng 

tránh tai nạn thương tích cho trẻ 3 – 4 tuổi ở Trường Mầm 

non. 

Tìm hiểu nguyên nhân thực trạng giáo dục hình thành kĩ 

năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 3 – 4 tuổi ở 

Trường Mầm non. 

Đề xuất một số biện pháp hình thành kĩ năng phòng tránh 

tai nạn thương tích cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non. 

13 Các yếu tố ảnh hưởng đến 

thực trạng ứng xử xã hội 

của trẻ 5 - 6 tuổi ở trường 

mầm non. 

ĐH H' Hoa Nhơm 
TS. Trương 

Thị Hiền 

Đè tài tiến hành nhận diện thực trạng ứng xử xã hội của trẻ 

5-6 tuổi và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng 

ứng xử xã hội của trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mầm non Thực 
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hành 11-11.Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ 

năng ứng xử xã hội của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. 

14 

Tổ chức hoạt động giáo 

dục STEAM để khám phá 

khoa học cho trẻ 4 - 5 tuổi 

ở Trường Mầm non Thực 

hành 11/11. 

ĐH 
Trần Thị 

Nhung 

ThS. Trần Thị 

Thùy Trang 

Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục STEAM 

để khám phá khoa học cho trẻ 4-5 tuổi ở Trường Mầm non 

Thực hành 11-11. 

 Đề xuất biện pháp nhằm tổ chức hoạt động giáo dục 

STEAM để khám phá khoa học cho trẻ 4-5 tuổi ở Trường 

Mầm non. 

15 

Biện pháp rèn tính tự tin 

cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua 

hoạt động âm nhạc tại 

Trường Mầm non Thực 

hành 11/11. 

ĐH H' Dê Niê 
ThS. Trần Thị 

Lệ 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các biện pháp rèn 

tính tự tin cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc ở 

trường Mầm non. 

Đề xuất một số biện pháp rèn tính tự tin cho trẻ 4-5 tuổi 

thông qua hoạt động âm nhạc. 

16 

Biện pháp rèn luyện kĩ 

năng làm việc nhóm cho 

trẻ 4 - 5 tuổi thông qua 

hoạt động khám phá môi 

trường xung quanh ở 

trường mầm non. 

ĐH 
Nguyễn Thụy 

Bích Phương 

TS. Trương 

Thị Hiền 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của các biện pháp rèn 

luyện kĩ năng làm việc nhóm cho trẻ 4 – 5 tuổi thông qua 

hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường mầm 

non. 

Đề xuất các biện pháp nâng cao kĩ năng làm việc nhóm cho trẻ 

4 – 5 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung 

quanh ở trường mầm non. 
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Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu 

quả của các biện pháp mà đề tài đề xuất. 

17 

Biên soạn động tác múa 

nâng cao kết hợp vận động 

theo nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi 

ở trường mầm non. 

 

ĐH 
Phan Hoàng 

Như Quỳnh 

ThS. Đinh Thị 

Trang 

Nghiên cứu cơ sở lí luận về biên soạn động tác múa nâng 

cao kết hợp vận động theo nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

 Biên soạn động tác múa nâng cao kết hợp vận động theo 

nhạc cho trẻ 5 -  6 tuổi ở trường Mầm non. 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm. 

18 

Tổ chức thí nghiệm cho trẻ 

4 - 5 tuổi khám phá khoa 

học theo phương pháp giáo 

dục Montessori ở Trường 

Mầm non Thực hành 

11/11. 

ĐH 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

ThS. Trần Thị 

Thùy Trang 

Tìm hiểu thực trạng tổ chức thí nghiệm khám phá khoa học 

ở trường Mầm non Thực hành 11-11.Các yếu tố ảnh và đề 

xuất một số phương pháp tổ chức thí nghiệm theo chương 

trình giáo dục Montessori nhằm nâng cao việc tổ chức thí 

nghiệm cho trẻ 4-5 tuổi khám phá khoa học ở trường Mầm 

non Thực hành 11-11. 

19 

Biện pháp giáo dục giới 

tính cho trẻ 5 - 6 tuổi tại 

Trường Mầm non Hoa Pơ 

Lang Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐH 
 Nguyễn Tuyết 

Trinh 

ThS. Nguyễn 

Thị Ánh Mai 

Tìm hiểu cơ sở lí luận về giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 tuổi 

ở trường mầm non. 

Khảo sát thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 nhằm đề 

xuất vận dụng các biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 

tuổi. 

20 Đề xuất giải pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục cho trẻ 

5 - 6 tuổi nhận biết một số 

món ăn, thực phẩm thông 

ĐH H' Vinh 
TS. Trương 

Thị Hiền 

Xác định cơ sở lí luận về giáo dục cho trẻ 5 - 6 tuổi nhận 

biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi cuả 

chúng đối với sức khỏe.Nhận diện thực trạng chất lượng giáo 
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thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. 

dục cho trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết một số món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.Tìm hiểu 

các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng chất lượng giáo dục 

cho trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Đề xuất các 

giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5 - 6 tuổi 

nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích 

lợi của chúng đối với sức khỏe. 

21 

Biện pháp phát triển tư duy 

sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi 

thông qua hoạt động âm 

nhạc. 

ĐH 

RMah H’Hằng 

ThS. Trần Thị 

Lệ 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các biện pháp phát 

triển tư duy sáng tạo cho trẻ 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động 

âm nhạc nhằm đề xuất một số biện pháp phát triển tư duy 

sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc. 

22 

Rèn luyện thói quen vệ 

sinh thân thể cho trẻ 3 - 4 

tuổi thông qua hoạt động 

trải nghiệm ở Trường Mầm 

non Thực hành 11/11. 

ĐH 

Lê Khánh 

Huyền 

ThS. Vũ 

Trọng Hào 

Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của việc rèn luyện thói quen vệ 

sinh thân thể cho trẻ 3 – 4 tuổi thông qua HĐTN .Xây dựng 

quy trình thiết kế HĐTN nhằm rèn luyện thói quen vệ sinh 

thân thể cho trẻ 3 – 4 tuổi ở trường Mầm non Thực hành 11 

– 11. Đề xuất biện pháp tổ chức HĐTN để nâng cao hiệu quả 

rèn luyện thói 

23 Rèn luyện kĩ năng đếm cho 

trẻ Lớp Chồi tại Trường 

Mầm non Thực hành 

11/11. 

ĐH 
Nguyễn Thị 

Lam 

ThS. Bùi Thị 

Phương Thảo 

Tìm hiểu cơ sở lí luận, tổ chức cho trẻ rèn luyện kĩ năng 

đếm ở trẻ lớp Chồi  Tìm hiểu cơ sở thực tiễn việc DH môn 

toán cho trẻ lớp Chồi  tại Trường Mầm non Thực hành 11 
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- 11, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk nhằm đề xuất một số kĩ năng đếm tại lớp Chồi 

Trường Mầm non  

24 

Giải pháp hình thành khả 

năng nhận biết và thể hiện 

cảm xúc, tình cảm với con 

người cho trẻ 4 - 5 tuổi. 

ĐH 

Lê Thị Lành 

TS. Trương 

Thị Hiền 

 Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục kĩ năng nhận biết và 

thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người. 

Đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục kĩ năng nhận biết 

và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người. 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng chất lượng 

giáo dục kĩ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm 

với con người. 

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục dục kĩ 

năng nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người 

24 

Rèn luyện kĩ năng thêm 

bớt trong phạm vi 10 cho 

trẻ lớp lá tại Trường Mầm 

non Thực hành 11/11. 

ĐH 

Nguyễn Thị 

Diễm My 

ThS. Bùi Trần 

Tuyết Hạnh 

Tìm hiểu về thực trạng việc rèn luyện kĩ năng thêm bớt cho 

trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non 

nhằm đề xuất giải pháp góp phần nâng cao kĩ năng thêm 

bớt cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non. 

25 
Thực trạng ứng dụng công 

nghệ thông tin của giáo 

viên trong dạy học ở 

Trường Mầm non Thực 

hành 11/11. 

ĐH 
Ngô Quỳnh 

Như 

ThS. Trần Thị 

Thùy Trang 

Nghiên cứu cơ sở lí luận thực trạng ứng dụng công nghệ 

thông tin của giáo viên trong dạy học tại trường Mầm non 

Thực hành 11 - 11. 

Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thông tin của giáo viên trong 

dạy học  tại trường Mầm non  nhằm đề xuất các biện pháp 
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khoa học. 

26 

Ảnh hưởng của gia đình 

trong việc hình thành kĩ 

năng tự phục vụ cho trẻ 4 - 

5 tuổi. 

ĐH H' Ny Kôn Niê 
TS. Trương 

Thị Hiền 

Nghiên cứu cơ sở lí luận về ảnh hưởng của gia đình trong 

việc hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi.Đánh 

giá thực trạng ảnh hưởng của gia đình trong việc hình thành 

kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi nhằm đề xuất các giải 

pháp cho gia đình trong việc hình thành kỹ năng tự phục vụ 

cho trẻ 4-5 tuổi. 

27 

Biện pháp phát triển cảm 

xúc cho trẻ 4 - 5 tuổi thông 

qua hoạt động âm nhạc tại 

Trường Mầm non Thực 

hành 11/11. 

ĐH 
Hoàng Thị 

Phương 

ThS. Trần Thị 

Lệ 

Nghiên cứu về thực trạng cảm xúc của trẻ 4 – 5 tuổi thông 

qua hoạt động âm nhạc ở Trường Mầm non nhằm đề xuất 

một số biện pháp phát triển cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 

tuổi ở Trường Mầm non Thực hành 11 – 11. 

28 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin để dạy trẻ lớp chồi làm 

quen với chữ số. 

ĐH Hảng Thị Say 
ThS. Bùi Trần 

Tuyết Hạnh 

Nghiên cứu một số phương pháp hình thành biểu tượng số 

lượng ở trường mầm non và tìm hiểu về thực trạng ứng dụng 

CNTT trong dạy trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với biểu tượng số 

lượng. nhằm đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT để dạy trẻ 

lớp chồi làm quen với chữ số 

29 
Rèn kĩ năng phòng tránh 

dịch bệnh cho trẻ 5 - 6 tuổi 

thông qua hoạt động khám 

phá khoa học ở Trường 

Mầm non Thực hành 11/11. 

ĐH 
Nguyễn Thị 

Cẩm Trang 

ThS. Trần Thị 

Thùy Trang 

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về việc chăm sóc sức khỏe cho 

trẻ 5-6 tuổi tại Trường Mầm non  và tìm hiểu thực trạng 

rèn kĩ năng phòng tránh dịch bệnh cho trẻ 5-6 tuổi thông 

qua hoạt động khám phá khoa học nhằm đề xuất một số 

biện pháp nâng cao hiệu quả phòng tránh dịch bệnh cho trẻ 
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5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học tại 

Trường Mầm non Thực hành 11-11 

30 
Biện pháp nâng cao kĩ năng 

xé - cắt - dán của trẻ 4 - 5 

tuổi trong hoạt động tạo 

hình ở Trường Mầm non 

Thực hành 11/11. 

ĐH Trần Thị Trang 
CN. Nguyễn 

Xuân Tuyến 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn kĩ năng xé - cắt dán ở 

trường Mầm non thông qua hoạt động tạo hình. 

Đề xuất các biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi rèn luyện kĩ năng 

xé - cắt dán thông qua hoạt động tạo hình ở trường Mầm 

non. 

 

5.2. Ngành SP Ngữ văn 

ST

T 

Tên đề tài Trình 

độ đào 

tạo 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

trong tiểu thuyết Lão Goriot của 

Honoré De Balzac 

 Lê Thị Thúy 

Hằng 

 

TS. Thái Thị 

Hoài An 

Nghiên cứu những đặc sắc trong nghệ thuật 

xây dựng nhân vật của H.D.Balzac trong 

tiểu thuyết “Lão Goriot”. 

2 Đặc điểm nhân vật nữ trong sáng 

tác của nhà văn H'Linh in trong 

tập "Bốn cây Knia" 

 H'Yanh Yũn 

 

TS. Đoàn Tiến 

Dũng 

Nghiên cứu những đặc điểm của hệ thống 

nhân vật nữ trong tập truyện “Bốn cây Knia” 

của nhà văn H’Linh 

3 Hình tượng nhân vật người lính 

trong tiểu thuyết của Trung Trung 

Đỉnh 

 

 Phan Thị Hường 

 

TS. Đoàn Tiến 

Dũng 

 

Nghiên cứu những đặc điểm của hệ thống 

hình tượng người lính trong tiểu thuyết của 

Trung Trung Đỉnh. 

4 Phong cách nghệ thuật truyện 

ngắn Niê Thanh Mai qua tập "Về 

bên kia núi" 

 Nguyễn Thị Kim 

Lộc 

 

TS. Thái Thị 

Hoài An 

 

Nghiên cứu những biểu hiện phong cách 

nghệ thuật của nhà văn Niê Thanh Mai qua 

tập truyện ngắn “Về bên kia núi”. 



1027 

 

5 Đặc điểm từ láy trong tiểu thuyết 

biên bản chiến tranh 1.2.3.4.75 

của Trần Mai Hạnh 

 Vũ Thị Cẩm Nhi 

 

ThS. Hoàng Thị 

Thúy 

 

Nghiên cứu hệ thống từ láy và đặc điểm về 

cấu trúc, giá trị của hệ thống từ láy trong tiểu 

thuyết “Biên bản chiến tranh 1.2.3.4.75” của 

Trần Mai Hạnh 

6 Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật 

truyện ngắn Niê Thanh Mai qua 

tập “Ngày mai sáng rỡ” 

 Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

 

TS. Thái Thị 

Hoài An 

Nghiên cứu những đặc điểm ngôn ngữ nghệ 

thuật trong tập truyện ngắn “Ngày mai sáng 

rỡ” của Niê Thanh Mai 

7  Phong tục, tập quán của người 

M'Nông ở xã Yang Tao - huyện 

Lăk 

 H Dream Niê 

 

PGS.TS. Buôn 

Krông Thị Tuyết 

Nhung 

Nghiên cứu hệ thống phong tục tập quán 

của người M’Nông ở xã Yang Tao – huyện 

Lắk 

 

8 Tìm hiểu thực trạng truyện cổ của 

người M' Nông ở Xã Đạ M' Rông, 

Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm 

Đồng. 

 Cil K Thang 

 

PGS.TS. Buôn 

Krông Tuyết 

Nhung 

Nghiên cứu thực trạnh truyện cổ tích của 

người M' Nông ở Xã Đạ M' Rông, Huyện 

Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng. 

9 Văn hóa Tây Nguyên qua ngôn 

ngữ tập truyện "Bốn cây Knia" 

 

 Đỗ Thị Yến 

 

PGS.TS. Buôn 

Krông Tuyết 

Nhung 

Nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên qua ngôn 

ngữ của tập truyện “Bốn cây Knia” của nhà 

văn H’Linh 

10 Nhân vật lưỡng diện trong sáng 

tác Tạ Duy Anh 

 

 Vũ Đức Chiến 

 

ThS. Hoàng Lê 

Anh Ly 

 

Nghiên cứu đặc điểm và nghệ thuật xây 

dựng nhân vật lưỡng diện trong sáng tác 

của Tạ Duy Anh 

11 Tùy bút Nguyễn Tuân sau cách 

mạng tháng Tám dưới góc nhìn 

phê bình sinh thái 

 H' Nhat Buôn Yă 

 

ThS. Hoàng Lê 

Anh Ly 

 

Vận dụng lý thuyết phê bình sinh thái, 

nghiên cứu tùy bút của Nguyễn Tuân sau 

Cách mạng Tháng 8. 

12 Tây Bắc trong sáng tác của Ma Văn 

Kháng 

 Nghiêm Thị 

Thanh Minh 

ThS. Hoàng Thị 

Thúy 

Nghiên cứu văn Tây Bắc và nghệ thuật viết 

về Tây Bắc trong sáng tác của Ma Văn 

Kháng 

13 Nhân vật trong tác phẩm " Thời tôi 

sống" của Trần Mai Hạnh 

 

 Lê Thị Quỳnh An 

 

ThS. Hoàng Thị 

Thúy 

Nghiên cứu hệ thống nhân vật và nghệ thuật 

xây dựng nhân vật trong tác phẩm “Thời tôi 

sống” của Trần Mai Hạnh 
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14 Đặc điểm truyện viết cho thiếu nhi 

của Tạ Duy Anh 

 

 Nguyễn Thị Kim 

Anh 

 

TS. Thái Thị 

Hoài An 

Nghiên cứu các đặc điểm về nội dung và 

nghệ thuật của truyện viết cho thiếu nhi của 

Tạ Duy Anh 

15 Thiên nhiên trong văn xuôi của 

H'Linh Niê 

 

 Trần Trịnh Hồng 

Anh 

 

PGS.TS. Buôn 

Krông Tuyết 

Nhung 

Nghiên cứu hình ảnh thiên nhiên và nghệ 

thuật mô tả cảnh thiên nhiên trong văn xuôi 

H’Linh Niê 

16 Đặc điểm ngôn ngữ truyện cổ Êđê 

 

 H'Nhươc Knul 

 

PGS.TS. Buôn 

Krông Tuyết 

Nhung 

Nghiên cứu những đặc điểm của ngôn ngữ 

truyện cổ tích người Ê đê 

17 Phong tục, tập quán của người 

Chăm Ahiêr tại xã Phước Hậu, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận hiện nay 

 Báo Thị Út Mén 

 

PGS.TS. Buôn 

Krông Tuyết 

Nhung 

Nghiên cứu phong tục tập quán của người 

Chăm Ahiêr tại xã Phước Hậu, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hiện 

nay 

5.3. Ngành GD Thể chất 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên  

người thực hiện 

Họ và tên  

người 

hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

1  Đại học Tìm hiểu những khó khăn trong quá trình học tập Bóng chuyền lớp 

GDTC K2020, trường Đại học Tây Nguyên năm học 2020 -2021 

Y Phúc Liêng 

ThS. 

Nguyễn 

Thiện Tín 

 

2  Đại học Đánh giá thành tích chạy 100m của lớp GD mầm non K20B, Trường 

Đại học Tây Nguyên 

Rơ Ông k Soi 

ThS. 

Nguyễn 

Thiện Tín 

 

3  Đại học 
Tìm hiểu hứng thú môn học tập môn thể dục đối với học sinh trường 

THPT Thực hành Cao Nguyên 
Y Nguyên Ê Ban 

ThS. Trần 

Văn Hưng 

 

4  Đại học 
Tăng cường một số phương pháp gây hứng thú tập thể dục thể thao cho 

sinh viên lớp GD Mầm non K18, Trường  Đại học Tây Nguyên 
Phạm Trần Duy Quý 

ThS. Trần 

Văn Hưng 

 

5  Đại học 

Tìm hiểu một số sai lầm trong kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cho nữ 

sinh viên lớp GD Tiểu học khóa 2020, trường Đại học Tây Nguyên năm 

học 2020 -2021 

Nguyễn Trung Tâm 
T.S Phạm 

Hùng Mạnh 

 



1029 

 

 

 

5.4.  GD Tiểu học 

 

STT Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

1 Đại học Vận dụng Rubrics để đánh giá năng lực đọc hiểu trong dạy học phân 

môn Tập đọc cho học sinh lớp 4 

Ksor H' Bích ThS. Lưu 

Thị Dịu 

 

2 Đại học Vận dụng dạy học theo trạm trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở 

Tiểu học 

Ma Cẩm ThS. Lê Thị 

Thúy An 

 

3 Đại học Sử dụng bản đồ trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo hướng phát 

triển năng lực 

H Rê Long Dĩng ThS.Trần 

Tấn Hải 

 

4 Đại học Thiết kế công cụ đánh giá năng lực công nghệ trong dạy học môn Kĩ 

thuật lớp 4  

Hoàng Văn Đạo ThS.Bùi Thị 

Tâm 

 

5 Đại học Vận dụng phương pháp thí nghiệm để phát triển tư duy trong dạy học 

môn Khoa học lớp 4 

Ka' Hạnh ThS.Trần 

Thị Thùy 

Trang 

 

6 Đại học Phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu 

học Tô Hiệu Tp. Buôn Ma Thuột 

Cil Pam Ka Hân ThS.Nguyễn 

Thị Ánh Mai 

 

7 Đại học Thiết kế chủ đề Stem trong dạy học môn Kĩ thuật ở tiểu học Hoàng Thị Thái Hậu ThS. Bùi 

Thị Tâm 

 

8 Đại học Biện pháp hình thành năng lực Đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 1 

dân tộc Jrai. 

K'Sor H'Hlănh ThS. Lưu 

Thị Dịu 

 

9 Đại học Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 4 qua vận 

dụng phương pháp thảo luận nhóm 

Ka Hiệp ThS.Bùi Thị 

Phương 

Thảo 
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10 Đại học Kết hợp phương pháp kể chuyện và phương pháp đóng vai vào dạy học 

môn Đạo đức lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực 

Ksor H' Hương ThS. Đinh 

Thị Kiều 

Loan 

 

11 Đại học Phát triển kỹ năng bảo vệ môi trường thông qua hoạt động giáo  dục 

ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tô Hiệu 

Long Thị Mây TS. Vũ Thị 

Vân 

 

12 Đại học Thiết kế Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 

5 trong dạy học giải toán có lời văn 

H' Loanh Mlo ThS. Trần 

Quỳnh Mai 

 

13 Đại học Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 5 trong dạy 

học môn Khoa học 

Bùi Thùy Nga ThS. Ngô 

Thị Hiếu 

 

14 Đại học Sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá năng lực đọc hiểu trong dạy học 

phân môn tập đọc cho học sinh lớp 5 

Liêng Jrang La Nuyn ThS. Lưu 

Thị Dịu 

 

15 Đại học Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 5 

trong dạy học môn Khoa học 

Hoàng Thị Ngọc 

Thảo 

ThS. Ngô 

Thị Hiếu 

 

16 Đại học Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực giao 

tiếp và hợp tác trong dạy học môn Khoa học 

Vũ Huyền Thương TS. Phạm 

Trọng 

Lượng 

 

17 Đại học Rèn luyện năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 1 Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

ThS. Trần 

Quỳnh Mai 

 

18 Đại học Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề "Môi trường và 

Tài nguyên thiên nhiên" môn Khoa học 5 

Ngô Bích Vân TS. Phạm 

Trọng 

Lượng 

 

19 Đại học Nghiên cứu việc tổ chức, triển khai dạy học môn Đạo đức lớp 1 theo 

chương trình Giáo dục Phổ thông ở một số trường Tiểu học trên địa 

bàn thành phố Buôn Ma Thuột 

Puih Ber TS. Vũ 

Minh Chiến 

 

20 Đại học Nâng cao hiểu biết lịch sử cho học sinh tiểu học thông qua tổ chức các 

cuộc thi 

H’Thư Êban ThS. Đinh 

Thị Kiều 

Loan 

 

21 Đại học Sử dụng Google Earth trong dạy học môn Lịch Sử và Địa lí ở trường 

Tiểu học 

Rơ Lan H’Hương ThS. Lê Thị 

Thúy An 
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22 Đại học Kết hợp phương pháp kể chuyện với phương pháp thảo luận nhóm 

trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 

Puih H’Lệ TS. Phạm 

Trọng 

Lượng 

 

23 Đại học Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 

theo hướng phát triển năng lực 

Puih H’Yaih ThS. Trần 

Tấn Hải 

 

24 Đại học Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 qua dạy học môn Toán Rơ Châm H Lúch ThS. Bùi 

Trần Tuyết 

Hạnh 

 

25 Đại học Rèn luyện năng lực lập luận cho học sinh lớp 3 trong dạy học giải bài 

tập toán 

Trần Thị Kim Ly ThS. Bùi 

Trần Tuyết 

Hạnh 

 

26 Đại học Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4 qua vận dụng 

phương pháp trò chơi 

Trần Nguyễn Thảo 

Nguyên 

ThS. Bùi 

Thị Phương 

Thảo 

 

27 Đại học Giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 5 thông qua môn Đạo đức ở 

trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Buôn Ma Thuột 

Thẩm Thị Phưởng ThS. Lê 

Quang Hùng 

 

28 Đại học Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 3 trong dạy học môn Đạo 

đức 

Rơ Châm Sâm ThS. Ngô 

Thị Hiếu 

 

29 Đại học Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 3 qua 

vận dụng phương pháp trò chơi 

Rơ Lan Suyêng ThS. Bùi 

Thị Phương 

Thảo 

 

30 Đại học Thiết kế Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 

3 trong dạy học giải toán có lời văn 

Vũ Thị Hoài Thương ThS. Trần 

Quỳnh Mai 

 

31 Đại học Một số phương pháp dạy học tích cực khi dạy học Tài liệu địa phương  

ở tỉnh Đắk Lắk 

Nay H’Tơu TS. Thái Thị 

Hoài An 

 

32 Đại học Vận dụng văn học dân gian Jrai vào dạy học nội dung Lịch sử, Địa lý 

địa phương ở Tiểu học 

K’Sor H’Xinh ThS. Đinh 

Thị Kiều 

Loan 

 

 

 



1032 

 

 

 

5.5. Ngành Ngôn ngữ 

 

STT Tên đề tài Trình độ đào 

tạo 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đặc điểm 

ngôn ngữ thơ 

Trương Đăng 

Dung 

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh 

 

TS. Thái Thị 

Hoài An 

- Đặc điểm về thể thơ và đặc điểm về cấu trúc trong thơ 

Trương Đăng Dung 

- Đặc điểm ngôn ngữ thơ Trương Đăng Dung như: 

Ngôn ngữ mang tính triết lí, ngôn ngữ giàu tính biểu 

tượng, tính hàm súc và sự tối giản trong hệ thống ngôn 

từ. 

2 Đặc điểm 

ngôn ngữ - văn  

hóa câu đố dân 

gian Bahnar 

Thạc sĩ Lê Thị Diệu Hà TS. Nguyễn Thị 

Quỳnh Thơ 

- Đặc điểm sử dụng từ và ngữ về mặt cấu tạo trong câu 

đố Bahnar.  

- Đặc trưng văn hóa của người Bahnar qua cách sử dụng 

ngôn ngữ trong câu đố.  

3 Phát triển 

năng lực ngôn 

ngữ  

cho học sinh 

lớp 10 tỉnh 

Thạc sĩ Cao Thị Hồng TS. Lê Thị 

Thảo 

- Phân tích thực trạng dạy học Ngữ văn và thực trạng 

sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của học sinh lớp 10 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

  - Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tiếng 

Việt cho học sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
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Đắk Lắk  

trong dạy học 

Ngữ văn 

trong dạy học Ngữ văn.  

4 Đặc điểm 

ngôn ngữ văn 

xuôi Phan Việt 

qua tập “Bất 

hạnh là một tài 

sản” 

Thạc sĩ Hoàng Thị Hợi TS. Thái Thị 

Hoài An 

- Đặc điểm về từ vựng và ngữ pháp của nhà văn Phan 

Việt thể hiện qua tập Bất hạnh là một tài sản,  

- Đánh giá đóng góp của nhà văn Phan Việt cho văn 

xuôi Việt Nam dưới góc độ ngôn ngữ  

5 Phát triển 

năng lực tiếng 

Việt 

cho học sinh 

DTTS 

trong dạy học 

Ngữ văn ở các 

trường THPT 

DTNT trên địa 

bàn Tây 

Nguyên 

Thạc sĩ Thái Thị Lương TS. Lê Thị 

Thảo 

- Thực trạng sử dụng tiếng Việt của học sinh DTTS ở 

các trường THPT DTNT trên địa bàn Tây Nguyên. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiếng 

Việt cho học sinh DTTS ở các trường THPT DTNT 

trên địa bàn Tây Nguyên.  
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6 Một số giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả sử 

dụng tiếng 

Việt cho học 

sinh THPT 

người M nông 

(Qua khảo sát 

tại trường 

THPT DTNT 

N’Trang 

Lơng) 

Thạc sĩ Đặng Thị Quỳnh PGS.TS. Đoàn 

Thị Tâm  

- Thực trạng sử dụng tiếng Việt của học sinh THPT 

người M nông ở thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông 

(qua khảo sát tại trường THPT DTNT N’Trang Lơng).  

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiếng 

Việt cho học sinh THPT người Mnông ở thành phố Gia 

Nghĩa tỉnh Đắk Nông. 

7 Phương ngữ 

Nam Bộ trong 

truyện ngắn 

của Nguyễn 

Trí 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga TS. Nguyễn Thị 

Quỳnh Thơ 

- Khảo sát, thống kê các lớp từ ngữ Nam Bộ, tần số sử 

dụng của mỗi đơn vị và miêu tả cách dùng và hiệu quả 

của cách dùng các từ ngữ đó. 

- Phân tích giá trị, hiệu quả của việc dùng từ ngữ địa 

phương Nam Bộ đối với việc thể hiện nội dung, nghệ 

thuật và phong cách ngôn ngữ của tác giả.  

8 Một số giải 

pháp nâng cao 

Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Thi PGS.TS. Đoàn 

Thị Tâm 

- Thực trạng dạy học tiếng Mnông trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông.  



1035 

 

hiệu quả dạy 

học tiếng 

Mnông trên 

địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

- Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả dạy 

học tiếng Mnông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

 

9 Phát triển 

ngôn ngữ cho 

học sinh lớp 1 

qua dạy học 

chương trình 

giáo dục địa 

phương trên 

địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Vinh PGS.TS Đoàn 

Thị Tâm 

- Những yếu tố tác động đến quá trình phát triển ngôn 

ngữ đối với học sinh lớp 1.  

- Các giải pháp để giúp cho việc hiểu biết và sử dụng 

ngôn ngữ của học sinh được hiệu quả nhất khi thực hiện 

chương trình giáo dục địa phương 

10 Tùy bút 

Nguyễn Tuân 

sau cách mạng 

tháng tám 

dưới góc nhìn 

phê bình sinh 

Đại học H Nhat Buôn Yă ThS. Hoàng Lê 

Anh Ly 

- Ý thức sinh thái trong tùy bút Nguyễn Tuân nhìn từ 

góc độ phê bình sinh thái.  

- Nghệ thuật biểu đạt tương đối cụ thể và phù hợp với 

xu hướng chung của văn học sinh thái.  
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thái 

11 Văn hóa giao 

tiếp của người 

M’nông qua 

hệ thống đại từ 

xưng hô 

Đại học H Luin Kmăn TS. Trương 

Thông Tuần 

- Nghiên cứu, khảo sát dân tộc M’nông Rlăm ở huyện 

Lăk để đưa ra thống kê hệ thống đại từ xưng hô của 

người M’nông. - Tìm hiểu về giá trị biểu cảm, thái độ 

tình cảm và giá trị sử dụng của các đại từ xưng hô trong 

hoạt động giao tiếp, làm rõ nét văn hóa độc đáo và bản 

sắc dân tộc trong văn hóa giao tiếp của người M’nông. 

 

12 Tây Bắc trong 

sáng tác của 

Ma Văn 

Kháng  

Đại học Nghiêm Thị Thanh 

Minh 

ThS. Hoàng Thị 

Thúy 

- Con người và thiên nhiên Tây Bắc trong sáng tác của 

Ma Văn Kháng 

- Làm rõ hơn về con người, tài năng, phong cách, bản 

lĩnh nghệ thuật của Ma Văn Kháng, cũng như những 

đóng góp quan trọng của ông cho nền văn học nước 

nhà. 

13 Sự tương đồng 

và khác biệt 

giữa hệ thống 

Đại từ xưng hô 

trong tiếng 

Việt và tiếng 

Jrai 

Đại học Ksor H Nhuir TS. Trương 

Thông Tuần 

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa hệ thống 

đại từ xưng hô giữa tiếng Việt và tiếng Jrai: về ngôi , 

về ngữ nghĩa, về đặc điểm văn hóa, cách sử dụng.  

 

14 Nhân vật 

lưỡng diện 

trong sáng tác 

Đại học Vũ Đức Chiến ThS. Hoàng Lê 

anh Ly 

- Kiểu loại nhân vật lưỡng diện trong sáng tác của Tạ 

Duy Anh. 

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật lưỡng diện trong sáng 

tác của Tạ Duy Anh.  
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của Tạ Duy 

Anh 

15 Nghệ thuật 

xây dựng nhân 

vật trong tiểu 

thuyết Lão 

Goriot của 

Honoré De 

Balzac 

Đại học Lê Thị Thúy Hằng TS. Thái Thị 

Hoài An 

Nghệ thuật xây dựng nhân vật và những nét đặc sắc 

nghệ thuật trong bộ tiểu thuyết Lão Goriot của Honoré 

De Balzac 

 

16 Văn hóa đặt 

tên con của 

người Êđê 

Đại học H Sa Bat Mlô TS. Trương 

Thông Tuần 

Nghiên cứu văn hóa đặt tên của người Êđê để thấy được 

nét độc đáo và thấy được nét đặc sắc trong cách đặt tên 

của họ so với một số dân tộc khác 

 

6. Khoa Ngoại ngữ 

ST

T 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1.  

DIFFICULTIES IN USING COMMUNICATIVE 

STRATEGIES TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING 

SKILLS OF FIRST-YEAR ENGLISH MAJORED 

STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY 

Vương 

Quỳnh My 

ThS. Hà Lê 

Hồng Hoa 

-To identify the difficulties that first-year 

English majored students at Tay Nguyen 

University have to face in using 

communicative strategies to improve 

English speaking skills. 
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2.  

COMMON ERRORS COMMITTED BY THE 

THIRD-YEAR ENGLISH-MAJORED STUDENTS 

AT TAY NGUYEN UNIVERSITY WHEN 

TRANSLATING FROM ENGLISH INTO 

VIETNAMESE 

Kpă H' Nina 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Phượng 

-To find out some common errors that 

third-year English-majored students 

made when translating from English into 

Vietnamese. 

 

3.  

A STUDY ON DIFFICULTIES THAT THE ENGLISH 

PEDAGOGICAL SENIORS AT TAY NGUYEN 

UNIVERSITY FACE DURING THE INTERNSHIP 

AT HIGH SCHOOLS 

Tô Thị Mỹ 

Phương 

ThS. Hoàng 

Thị Hồng 

Nhung 

- To find out some difficulties that the 

English pedagogical seniors at Tay 

Nguyen University faced during the 

internship at high schools from March 1st 

to April 18th 2021. 

 

4.  

AN INVESTIGATION INTO USING US&UK 

MOVIES ON IMPROVING LISTENING SKILL OF 

THE ENGLISH MAJOR FRESHMEN AT TAY 

NGUYEN UNIVERSITY 

Phạm Xuân 

Quỳnh 

ThS. Bùi Thị 

Tịnh 

-To identify English major students’ 

perceptions towards watching US & UK 

movies to develop listening skill. 

- To identify some benefits of watching 

US & UK movies to develop listening 

skill. 

- To recommend some effective tips of 

watching US & UK movies to boost 

listening skill. 

 

5.  

A STUDY ON THE ACTIVITIES THAT TEACHERS 

AT LE DUAN HIGH SCHOOL USE TO TEACH 

ENGLISH SPEAKING SKILL AND THE 10TH 

GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE 

ACTIVITIES USED 

Phạm Lê 

Hoàng 

Sương 

ThS. Nguyễn 

Lệ Hằng 

-To identify students’ perspectives 

about the importance of speaking 

English. 

- To find out the activities which high-

school teachers use to teach speaking 

English. 

-To find out the 10th grade students' 

attitude toward those activities used. 
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6.  

A STUDY ON ROMANTICISM OF THE POEM 

“SHE WALKS IN BEAUTY” BY LORD BYRON 

 

Nguyễn Thị 

Thanh 

ThS. Nguyễn 

Thị Hương  

-To find out the romanticism expressed 

in the poem “She Walks in Beauty” by 

Lord Byron. 

-To find out the significance of the 

romanticism in the work “She Walks in 

Beauty” by Lord Byron. 

 

7.  

A CONTRASTIVE ANALYSIS BETWEEN 

SYNTACTIC AND SEMANTIC FEATURES OF 

ENGLISH AND VIETNAMESE PROVERBS ON 

HUMAN HEALTH AND FRIENDSHIP 

Nguyễn Thị 

Tú Anh 

ThS. Tống Thị 

Lan Chi 

-To find out the similarities and 

differences in the syntactic features of 

English and Vietnamese proverbs on 

human health and friendship. 

 - To find out the similarities and 

differences in the semantic features of 

English and Vietnamese proverbs on 

human health and friendship 

 

8.  

AN INVESTIGATION INTO THE INTERNAL AND 

EXTERNAL FACTORS INFLUENCING READING 

SKILLS OF THE SECOND-YEAR ENGLISH 

MAJORED STUDENTS AT TAY NGUYEN 

UNIVERSITY 

Nguyễn Thị 

Như Huyền 

ThS. Ngô Văn 

Thông 

- To find out students’ knowledge about 

reading skills 

- To investigate the internal and external 

factors affecting student’s reading skills 

 

9.  

AN INVESTIGATION INTO THE USE OF 

SHADOWING TECHNIQUES TO PRACTICE 

ENGLISH PRONUNCIATION OF TAY NGUYEN 

UNIVERSITY’S ENGLISH MAJORED FRESHMEN 

Nguyễn Thị 

Mai 

ThS. Tống Thị 

Lan Chi 

- To identify how Tay Nguyen 

University’s English majors use 

shadowing techniques to improve their 

English pronunciation. 

- To find out the benefits of shadowing 

techniques to practice their English 

pronunciation. 
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10.  

AN INVESTIGATION INTO THE FOURTH YEAR 

PEDAGOGICAL STUDENTS’ UNDERSTANDING 

OF HYPONYMY AND USING HYPONYMY IN 

TEACHING VOCABULARY FOR THE 10TH 

STUDENTS AT CAO NGUYEN PRACTICAL 

HIGHSCHOOL 

Phan Thị 

Bích Thuỳ 

ThS. Hoàng 

Thị Xuân 

- To find out how the fourth year 

pedagogical students understand 

hyponymy. 

- To find out if the fourth year 

pedagogical students can use 

hyponymy in teaching vocabulary. 

- To find out what 10th grade students’ 

attitudes towards the teacher’s using 

hyponymy in teaching vocabulary are. 

- To find out how the 10th grade 

students apply hyponymy in learning 

vocabulary. 

11.  

AN INVESTIGATION ON USING TIKTOK TO 

IMPROVE LISTENING SKILLS OF THIRD-YEAR 

ENGLISH-MAJOR STUDENTS AT TAY NGUYEN 

UNIVERSITY 

Vũ Nguyên 

Minh Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Tường 

Như 

-To find out the difficulties of third-year 

English-major students when studying 

listening skills. 

-To investigate how TikTok improves 

listening skills of third-year English-

major students. 

 

12.  

A CASE STUDY OF CULTURE SHOCK 

EXPERIENCED BY A CANADIAN HAVING 

MASTERED VIETNAMESE AND SETTLED DOWN 

IN VIETNAM FOR 11 YEARS 

Nguyễn 

Ngọc Gia 

Hân 

ThS. Tống Thị 

Lan Chi 

-To find out the aspects of culture shock 

that the case has experienced in 

Vietnam. 

- To find out the factors determining the 

severity of the case's culture shock. 

- To find out the lessons to be learned 

from the case’s culture shock in 

Vietnam. 

 

13.  
A STUDY ON THE USAGE OF VOWEL AND 

VOWEL LINKING WHEN SPEAKING ENGLISH 

Nguyễn Thị 

Mỹ Thuận 

ThS. Nguyễn 

Thị Tường 

Như 

-To find out the perception of the fourth 

year English-majored students at Tay 
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OF THE SECOND YEAR ENGLISH-MAJORED 

STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY 

Nguyen University of English vowel 

and vowel linking  

-To find out some difficulties that the 

students face when using vowel and 

vowel linking in speaking English.  

14.  

AN INVESTIGATION INTO FACTORS 

AFFECTING ENGLISH SPEAKING SKILLS OF 

FIRST YEAR ENGLISH MAJORED STUDENTS AT 

TAY NGUYEN UNIVERSITY 

Đào Ngọc 

Anh Thư 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Phượng 

To find out the internal and external 

factors which affect English speaking 

skills of first year English majored 

students at TNU. 

 

 

 7. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên 

người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1  Đại học Khái niệm nón lùi xa và ứng dụng 
Phan Thị Thùy 

Dương 

TS. Nguyễn Văn 

Bồng 
Khái niệm nón lùi xa và ứng dụng 

2  Đại học 
Về không gian tiếp xúc của đa tạp 

khả vi 

Nguyễn N. Diễm 

Uyên 
TS. Ngô Đình Quốc 

Về không gian tiếp xúc của đa tạp 

khả vi 

3  Đại học 

Đánh giá hiệu năng giao thức truyền 

tin tcp-vegas kết hợp với giao thức 

định tuyến dsr trong mạng manet 

Nguyễn Văn Nhu 
Ths. Nguyễn Quốc 

Cường 

Đánh giá hiệu năng giao thức 

truyền tin tcp-vegas kết hợp với 

giao thức định tuyến dsr trong 

mạng manet 

4  Đại học 

Phương pháp giải các bài toán về 

hàm số bằng máy tính cầm tay casio 

fx-570vn plus 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thi 

CN. Đoàn Thị Thúy 

Vân 

Phương pháp giải các bài toán về 

hàm số bằng máy tính cầm tay 

casio fx-570vn plus 

5  Đại học Định lí Pi-ta-go Phạm Thị Hồng 

Thúy 

TS. Trần Thanh 

Tùng 
Định lí Pi-ta-go 
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6  Đại học 

Vận dụng kiến thức toán học trong 

việc giải quyết một số vấn đề về đầu 

tư 

Vạn Thị Diễm 

Khuynh 

TS.Trần Thanh 

Tùng 

Vận dụng kiến thức toán học 

trong việc giải quyết một số vấn 

đề về đầu tư 

7  Đại học 
Thiết kế website trao đổi thông tin 

mua bán bất động sản 
Lại Văn Tâm 

Ths. Nguyễn Đức 

Thắng 

Thiết kế website trao đổi thông 

tin mua bán bất động sản 

8  Đại học 

Dùng bộ công cụ của violet và 

ispring kết hợp với power point để hỗ 

trợ giáo viên tạo bài giảng điện tử các 

môn học của học sinh lớp 5 

Nguyễn Quỳnh 

Hương 

Ths. Nguyễn Văn 

Sỹ 

Dùng bộ công cụ của violet và 

ispring kết hợp với power point 

để hỗ trợ giáo viên tạo bài giảng 

điện tử các môn học của học sinh 

lớp 5 

9  Đại học 
Thiết kế và sử dụng một số trò chơi 

trong dạy học hoá học lớp 10 THPT 
Võ Thị Hồng Hà 

ThS. Đinh Thị Xuân 

Thảo 

Thiết kế và sử dụng một số trò 

chơi trong dạy học hoá học lớp 10 

THPT 

10  Đại học 

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn 

của Penicilline (Pen) bằng phương 

pháp hóa tính toán trên kim loại sắt 

Nông Thị Uyên TS. Phan Tứ Quý 

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn 

mòn của Penicilline (Pen) bằng 

phương pháp hóa tính toán trên 

kim loại sắt 

11  Đại học 

Sản xuất chế phẩm vi khuẩn nội sinh 

có khả năng kháng nấm bệnh 

Phytophthorasp. trên cây hồ tiêu 

Y Mi Lô Niê ThS. Ngô Văn Anh 

Sản xuất chế phẩm vi khuẩn nội 

sinh có khả năng kháng nấm bệnh 

Phytophthorasp. trên cây hồ tiêu 

12  Đại học 

Khảo sát cơ chế đối kháng nấm bệnh 

Phytophthora sp. của 3 chủng vi 

khuẩn nội sinh EB.KN12, EB.ĐS7, 

EB.ĐC6 

Y Samuel Niê 

Hmok 
ThS. Ngô Văn Anh 

Khảo sát cơ chế đối kháng nấm 

bệnh Phytophthora sp. của 3 

chủng vi khuẩn nội sinh 

EB.KN12, EB.ĐS7, EB.ĐC6 

13  Đại học 

Khảo sát một số điều kiện nuôi cấy 

tối ưu của một số vi khuẩn vùng rễ 

tiêu được phân lập ở tỉnh Đăk Nông 

Hà Quốc Anh ThS. Ngô Văn Anh 

Khảo sát một số điều kiện nuôi 

cấy tối ưu của một số vi khuẩn 

vùng rễ tiêu được phân lập ở tỉnh 

Đăk Nông 
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14  Đại học 

Khảo sát một số điều kiện nuôi cấy 

tối ưu của một số vi khuẩn vùng rễ 

tiêu được phân lập ở tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Văn Thắng ThS. Ngô Văn Anh 

Khảo sát một số điều kiện nuôi 

cấy tối ưu của một số vi khuẩn 

vùng rễ tiêu được phân lập ở tỉnh 

Gia Lai 

15  Đại học 
Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng 

kháng tuyến trùng tại tỉnh Gia Lai 
Lê Thị Minh Mỹ 

ThS Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng 

kháng tuyến trùng tại tỉnh Gia Lai 

16  Đại học 
Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng 

kháng tuyến trùng tại tỉnh Đăk Nông 
Phạm Ngân Quỳnh 

ThS Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng 

kháng tuyến trùng tại tỉnh Đăk 

Nông 

17  Đại học 

Nghiên cứu nhân giống chủng 

Pseudomonas tuyển chọn trong môi 

trường nước thải cà phê chế biến ướt 

Hà Thị Kim Trang 
PGS.TS Nguyễn 

Anh Dũng 

Nghiên cứu nhân giống chủng 

Pseudomonas tuyển chọn trong 

môi trường nước thải cà phê chế 

biến ướt 

18  Đại học 

Tìm hiểu quy trình xử lý và sự cố vận 

hành của trạm xử lý nước Echu Cáp 

thuộc công ty TNHH MTV cấp nước 

và đầu tư xây dựng Đăk Lăk 

Hồ Nhật Huy 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Tìm hiểu quy trình xử lý và sự cố 

vận hành của trạm xử lý nước 

Echu Cáp thuộc công ty TNHH 

MTV cấp nước và đầu tư xây 

dựng Đăk Lăk 

19  Đại học 

Nghiên cứu khả năng tái sử dụng 

nước thải sau xử lý của khu công 

nghiệp Tam Thăng bằng công nghệ 

siêu lọc (UF) và oxy hóa bậc cao 

bằng khí Ozone 

Đinh Ngọc Đô 
ThS Cao Minh 

Ngọc 

Nghiên cứu khả năng tái sử dụng 

nước thải sau xử lý của khu công 

nghiệp Tam Thăng bằng công 

nghệ siêu lọc (UF) và oxy hóa bậc 

cao bằng khí Ozone 

20  Đại học 

Điều tra thành phần chi nấm amanita 

tại khu vực LangBiang, thành phố Đà 

Lạt 

Bùi Nữ Huệ Duyên 
PGS.TS. Nguyễn 

Phương Đại Nguyên 

Điều tra thành phần chi nấm 

amanita tại khu vực LangBiang, 

thành phố Đà Lạt 

21  Đại học 

Ứng dụng phương pháp quy nạp và 

phương pháp phản chứng vào giải 

một số bài toán ở phổ thông 

Y Yu Đa Buôn 

Krông 
ThS. Đinh Thị Xinh 

Ứng dụng phương pháp quy nạp 

và phương pháp phản chứng vào 

giải một số bài toán ở phổ thông 
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22  Đại học 
Một số dạng toán về tiếp tuyến trong 

toán trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Tuấn 

Tú 

ThS.Nguyễn Ngọc 

Huề 

Một số dạng toán về tiếp tuyến 

trong toán trung học phổ thông 

23  Đại học 
Biểu diễn ma trận của các phép biến 

hình trong toán phổ thông 
Trần Quang Huy 

ThS. Hồ Thị Thu 

Hà 

Biểu diễn ma trận của các phép 

biến hình trong toán phổ thông 

24  Đại học Xấp xỉ phân thức và ứng dụng Y Mic Liêng 
ThS. Dương Quốc 

Huy 
Xấp xỉ phân thức và ứng dụng 

25  Đại học 
Định lí Desarues thứ nhất và ứng 

dụng vào hình học sơ cấp 
Phạm Minh 

CN.  Nguyễn Thị 

Phương Đông 

Định lí Desarues thứ nhất và ứng 

dụng vào hình học sơ cấp 

26  Đại học 

Một số ứng dụng của hệ phương trình 

tuyến tính trong khoa học và đời 

sống 

Đỗ Tiến Thịnh ThS. Đinh Thị Xinh 

Một số ứng dụng của hệ phương 

trình tuyến tính trong khoa học và 

đời sống 

27  Đại học 
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 

và ứng dụng. 

Nguyễn Thị Phương 

Trinh 
ThS. Từ Thị Việt Hà 

Phương pháp tọa độ trong mặt 

phẳng và ứng dụng. 

28  Đại học 
Tìm hiểu một số ứng dụng của Vật lý 

trong y học điều trị 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

ThS. Trần Quốc 

Lâm 

Tìm hiểu một số ứng dụng của 

Vật lý trong y học điều trị 

29  Đại học 
Xây dựng các bài thực hành môn 

công nghệ lớp 12 
Nguyễn Văn Thọ TS. Lê Minh Tân 

Xây dựng các bài thực hành môn 

công nghệ lớp 12 

30  Đại học 
Xây dựng ứng dụng học toán tiểu học 

trên android 

Nguyễn Xuân 

Dương 

ThS. Trương Thị 

Hương Giang 

Xây dựng ứng dụng học toán tiểu 

học trên android 

31  Đại học Thiết kế website bán Ô tô Đặng Đức Huấn 
ThS. Nguyễn Đức 

Thắng 
Thiết kế website bán Ô tô 

32  Đại học 

Xây dựng module mạng xã hội cho 

doanh nghiệp trong mạng xã hội 

cuoituan.vn 

Hứa Văn Dũng 
ThS. Trương Thị 

Hương Giang 

Xây dựng module mạng xã hội 

cho doanh nghiệp trong mạng xã 

hội cuoituan.vn 

33  Đại học 
Xây dựng website giới thiệu các phần 

mềm hỗ trợ soạn bài giảng 

Nguyễn Mạnh 

Cường 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Xây dựng website giới thiệu các 

phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng 

34  Đại học 

Tìm hiểu và nghiên cứu an ninh 

mạng của đám mây điện tử công 

cộng, để lựa chọn an ninh mạng nào 

Hà Lê Tài 
ThS. Nguyễn Văn 

Sĩ 

Tìm hiểu và nghiên cứu an ninh 

mạng của đám mây điện tử công 

cộng, để lựa chọn an ninh mạng 

nào 
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35  Đại học 
Xây dựng ứng dụng học ngoại ngữ 

trên android 
Đậu Việt Đức 

ThS. Trương Thị 

Hương Giang 

Xây dựng ứng dụng học ngoại 

ngữ trên android 

36  Đại học 

Điều tra thành phần loài nấm thuộc 

chi amauroderma tại tiểu khu 

1350,1351 tại vườn quốc gia chư 

yang sin thuộc huyện krông bông, 

tỉnh đắk lắk 

Nông Đình Cường 
ThS. Nguyễn Hữu 

Kiên 

Điều tra thành phần loài nấm 

thuộc chi amauroderma tại tiểu 

khu 1350,1351 tại vườn quốc gia 

chư yang sin thuộc huyện krông 

bông, tỉnh đắk lắk 

37  Đại học 

Điều tra thành phần chi nấm 

ganoderma tại các tiểu khu 502, 503, 

507 của vườn quốc gia yok đôn, tỉnh 

đăk lăk. 

Y Thuyết 
PGS.TS. Nguyễn 

Phương Đại Nguyên 

Điều tra thành phần chi nấm 

ganoderma tại các tiểu khu 502, 

503, 507 của vườn quốc gia yok 

đôn, tỉnh đăk lăk. 

38  Đại học 

Ảnh hưởng của vi khuẩn nội sinh đã 

phân lập tại Đắk Nông đến khả năng 

kháng nấm Phytopthora sp. và sinh 

trưởng của tiêu trong điều kiện vườn 

ươm 

Trần Thị Lệ Uyên ThS. Ngô Văn Anh 

Ảnh hưởng của vi khuẩn nội sinh 

đã phân lập tại Đắk Nông đến khả 

năng kháng nấm Phytopthora sp. 

và sinh trưởng của tiêu trong điều 

kiện vườn ươm 

39  Đại học 

Khảo sát ảnh hưởng của thời điểm 

lấy mẫu và phương pháp xử lý đến 

hoạt tính kháng oxy hóa của cây 

Chân Danh thu thập tại vườn quốc 

gia Yok Đôn 

Đoàn Công Thắng 
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Vinh 

Khảo sát ảnh hưởng của thời điểm 

lấy mẫu và phương pháp xử lý 

đến hoạt tính kháng oxy hóa của 

cây Chân Danh thu thập tại vườn 

quốc gia Yok Đôn 

40  Đại học 

Ảnh hưởng của vi khuẩn nội sinh 

phân lập tại Đăk Nông đến khả năng 

kháng tuyến trùng và sinh trưởng của 

cây hồ tiêu (Pipper nigrum L.) trong 

điều kiện vườn ươm. 

Võ Thị Mai Nhi 
TS. Trần Thị 

Phương Hạnh 

Ảnh hưởng của vi khuẩn nội sinh 

phân lập tại Đăk Nông đến khả 

năng kháng tuyến trùng và sinh 

trưởng của cây hồ tiêu (Pipper 

nigrum L.) trong điều kiện vườn 

ươm. 

41  Đại học 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi 

khuẩn nội sinh dạng bột kháng tuyến 

trùng trên cây hồ tiêu 

Đỗ Tấn Phi 
TS. Trần Thị 

Phương Hạnh 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi 

khuẩn nội sinh dạng bột kháng 

tuyến trùng trên cây hồ tiêu 
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42  Đại học 

Khả năng kháng oxy hóa của cao 

chiết từ bào tử, quả thể nấm linh chi 

Ganoderma lucidum 

Bùi Xuân Hải 
TS. Nguyễn Thị 

Thanh 

Khả năng kháng oxy hóa của cao 

chiết từ bào tử, quả thể nấm linh 

chi Ganoderma lucidum 

43  Đại học 

Ứng dụng bột vỏ tôm trong sản xuất 

chế phẩm có hoạt tính kháng nấm 

Fusarium sp 

Lê Tấn Hùng 
TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Ứng dụng bột vỏ tôm trong sản 

xuất chế phẩm có hoạt tính kháng 

nấm Fusarium sp 

44  Đại học 

So sánh hiệu quả lắng của mô hình 

bể lắng ly tâm và bể lắng lamen trong 

quá trình xử lý nước mặt 

Phạm Thái Kỳ 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

So sánh hiệu quả lắng của mô 

hình bể lắng ly tâm và bể lắng 

lamen trong quá trình xử lý nước 

mặt 

45  Đại học 

So sánh hiệu quả lắng của mô hình 

bể lắng Lamen khi sử dụng các tác 

nhân keo tụ 

Nguyễn Hữu Hoàng 
ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

So sánh hiệu quả lắng của mô 

hình bể lắng Lamen khi sử dụng 

các tác nhân keo tụ 

46  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau cải xanh quy mô hộ gia 

đình tại khối 4 phường Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma Thuột 

Kim Thành ksơr 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau cải xanh quy mô hộ gia 

đình tại khối 4 phường Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma Thuột 

47  Đại học 

Đánh giá hàm lượng thủy ngân trong 

đất trồng rau và trong rau xà lách tại 

xã Ea-Tu, thành phố Buôn Ma Thuột 

Trần Thị Bình Nhi 
ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

Đánh giá hàm lượng thủy ngân 

trong đất trồng rau và trong rau xà 

lách tại xã Ea-Tu, thành phố Buôn 

Ma Thuột 

48  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau xà lách quy mô hộ gia đình 

tại khối 4, phường Tân Tiến, thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Hoàng Phương 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau xà lách quy mô hộ gia 

đình tại khối 4, phường Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma Thuột 

49  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau tại xã Ea-Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột. 

Nguyễn Hữu Phước 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau tại xã Ea-Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột. 
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50  Đại học 

Đánh giá khả năng xử lý Cacbon hữu 

cơ hòa tan bằng vật liệu Zn/Al 

LDH/Fe3O4 

Lương Viết Hoàng 

Bảo 

ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Đánh giá khả năng xử lý Cacbon 

hữu cơ hòa tan bằng vật liệu 

Zn/Al LDH/Fe3O4 

51  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước 

ngầm tại phường Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Nguyễn Thanh 

Minh 

ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước 

ngầm tại phường Tân Lợi, thành 

phố Buôn Ma Thuột 

52  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng cây bắp cải huyện Krông Ana 

tỉnh Đắk Lắk  

Lê Thị Phượng 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng cây bắp cải huyện Krông 

Ana tỉnh Đắk Lắk  

53  Đại học 

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng 

chì (Pb) có trong đất trồng cà phê tại 

xã Nam Bình, huyện Đắk Song tỉnh 

Đắk Nông 

Vương Thị Quyên 
ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

Đánh giá hàm lượng kim loại 

nặng chì (Pb) có trong đất trồng 

cà phê tại xã Nam Bình, huyện 

Đắk Song tỉnh Đắk Nông 

54  Đại học 

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng 

đồng (Cu) có trong đất trồng cà phê 

tại xã Cưsue, huyện Cưmgar tỉnh 

Đắk Lắk 

Nguyễn Thị Liễu 
ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

Đánh giá hàm lượng kim loại 

nặng đồng (Cu) có trong đất trồng 

cà phê tại xã Cưsue, huyện 

Cưmgar tỉnh Đắk Lắk 

55  Đại học 
Phân tích và đánh giá chất lượng 

nước mặt hồ Eakao theo chỉ số WQI 
Huỳnh Công Thành 

ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

Phân tích và đánh giá chất lượng 

nước mặt hồ Eakao theo chỉ số 

WQI 

56  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng dưa chuột trên địa bàn huyện 

Mdrak tỉnh Đắk Lắk  

Phạm Thị Trang 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng dưa chuột trên địa bàn 

huyện Mdrak tỉnh Đắk Lắk  

57  Đại học 

Sử dụng mối liên hệ giữa tọa độ 

trọng tâm và tọa độ afin để giải một 

số bài toán 

Phan Anh Phú 
CN. Nguyễn Thị 

Phương Đông 

Sử dụng mối liên hệ giữa tọa độ 

trọng tâm và tọa độ afin để giải 

một số bài toán 

58  Đại học 
Ứng dụng cảu ma trận trong một số 

bài toán 
Hồ Thị Thanh Loan ThS. Đinh Thị Xinh 

Ứng dụng cảu ma trận trong một 

số bài toán 

59  Đại học 
Khảo sát hàm lượng chì trong rau cải 

ngọt tại địa bàn Hòa Phú 
Trịnh xuân Hưng 

ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

Khảo sát hàm lượng chì trong rau 

cải ngọt tại địa bàn Hòa Phú 
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60  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước 

ngầm tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk 

Nông 

Phan Văn Cường 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước 

ngầm tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh 

Đắk Nông 

61  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng cây ngô trên địa bàn xã Đắk 

Liêng huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk 

Phạm Thị Như 

Huyền 

ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng cây ngô trên địa bàn xã Đắk 

Liêng huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk 

62  Đại học Về siêu mặt trong không gian 3 chiều Nguyễn Thúy An TS. Ngô Đình Quốc 
Về siêu mặt trong không gian 3 

chiều 

63  Đại học 
Về miền nguyên nhân tử hóa duy 

nhất 
Nguyễn Hoàng Anh 

TS. Phạm Hữu 

Khánh 

Về miền nguyên nhân tử hóa duy 

nhất 

64  Đại học 
Về dãy hợp thành của môđun và định 

lý Jordan-Holder 
Nguyễn Kim Anh 

TS. Phạm Hữu 

Khánh 

Về dãy hợp thành của môđun và 

định lý Jordan-Holder 

65  Đại học 
Phân tích LU của một ma trận và ứng 

dụng 

Trương Thị Kiều 

Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Ngân 

Phân tích LU của một ma trận và 

ứng dụng 

66  Đại học 
Bất đẳng thức kiểu Minkowski và 

ứng dụng 
Đậu Chí Cường 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Huề 

Bất đẳng thức kiểu Minkowski và 

ứng dụng 

67  Đại học 
Một số dạng Định lý Helly và ứng 

dụng 

Lãnh Triệu Hồng 

Duyên 

TS. Trần Thanh 

Tùng 

Một số dạng Định lý Helly và ứng 

dụng 

68  Đại học 
Một số tính chất Mêtric của đường 

cong trên mặt phẳng thực 
Cù Hoàng Đạt TS. Ngô Đình Quốc 

Một số tính chất Mêtric của 

đường cong trên mặt phẳng thực 

69  Đại học Công thức Stirling và ứng dụng 
 Trương Thị Ngọc 

Điệp 

TS. Trần Thanh 

Tùng 
Công thức Stirling và ứng dụng 

70  Đại học 

Ứng dụng chéo hóa đồng thời bốn 

ma trận giải bài toán quy hoạch tổng 

hai hàm hữu tỷ toàn phương 

H Siêu Êban 
TS. Nguyễn Văn 

Bồng 

Ứng dụng chéo hóa đồng thời bốn 

ma trận giải bài toán quy hoạch 

tổng hai hàm hữu tỷ toàn phương 

71  Đại học 
(φ,d)-đạo hàm và tính liên tục của 

(φ,d)-đạo hàm trên đại số Banach 
Lê Chí Hiểu ThS. Đinh Thị Xinh 

(φ,d)-đạo hàm và tính liên tục của 

(φ,d)-đạo hàm trên đại số Banach 

72  Đại học 
Một số giá trị trung bình và ứng dụng 

cho bất đẳng thức 

Quách Thị Phúc 

Huyền 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Huề 

Một số giá trị trung bình và ứng 

dụng cho bất đẳng thức 
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73  Đại học 
Bậc topo của ánh xạ trong không 

gian hữu hạn chiều 

Trương Thị Quỳnh 

Hương 
ThS. Mai Quốc Vũ 

Bậc topo của ánh xạ trong không 

gian hữu hạn chiều 

74  Đại học 
Một số vấn đề về Hình học tổ hợp và 

ứng dụng 
Nguyễn Thị Kiên 

TS. Trần Thanh 

Tùng 

Một số vấn đề về Hình học tổ hợp 

và ứng dụng 

75  Đại học 
Một số đặc trưng của không gian 

Sobolev 
Trần Thị La ThS. Mai Quốc Vũ 

Một số đặc trưng của không gian 

Sobolev 

76  Đại học 
Mô đun trên miền nguyên các iđêan 

chính 
Nguyễn Thị Lài 

TS. Phạm Hữu 

Khánh 

Mô đun trên miền nguyên các 

iđêan chính 

77  Đại học Dưới vi phân của hàm lồi 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
ThS. Lê Bá Thông Dưới vi phân của hàm lồi 

78  Đại học 
Dạng vi phân trên đa tạp khả vi hai 

chiều 
Lê Thị Khánh Ly TS. Ngô Đình Quốc 

Dạng vi phân trên đa tạp khả vi 

hai chiều 

79  Đại học 

Giải bài toán quy hoạch hữu tỷ tuyến 

tính bằng phương pháp quy hoạch 

tuyến tính 

Nguyễn Hồng 

Nhung 

TS. Nguyễn Văn 

Bồng 

Giải bài toán quy hoạch hữu tỷ 

tuyến tính bằng phương pháp quy 

hoạch tuyến tính 

80  Đại học 
Đại số Banach  và đạo hàm liên 

tục trên đại số Banach  

Hồ Thị Phương 

Thảo 
ThS. Đinh Thị Xinh 

Đại số Banach  và đạo hàm liên 

tục trên đại số Banach  

81  Đại học 

Hình thành năng lực sáng tạo cho học 

sinh khi dạy học phần quan hệ vuông 

góc Hình học 11 

Lưu Thị Lệ Thu 
PGS.TS. Nguyễn 

Thanh Hưng 

Hình thành năng lực sáng tạo cho 

học sinh khi dạy học phần quan 

hệ vuông góc Hình học 11 

82  Đại học Về Hình học nội bộ của siêu mặt Trần Hoài Thu TS. Ngô Đình Quốc Về Hình học nội bộ của siêu mặt 

83  Đại học 
Phân tích giá trị kỳ dị của ma trận và 

ứng dụng 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

ThS. Nguyễn Thị 

Ngân 

Phân tích giá trị kỳ dị của ma trận 

và ứng dụng 

84  Đại học 
Tập hợp và một số đánh giá về tập 

hợp 

Nguyễn Thị Thanh 

Thư 

TS. Trần Thanh 

Tùng 

Tập hợp và một số đánh giá về 

tập hợp 

85  Đại học 
Một số tính chất của Gradient suy 

rộng 
Nguyễn Trung Tín ThS. Lê Bá Thông 

Một số tính chất của Gradient suy 

rộng 

86  Đại học 
Một số trung bình có trọng và ứng 

dụng  
Phạm Ngọc Trâm 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Huề 

Một số trung bình có trọng và ứng 

dụng  
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87  Đại học 
Đạo hàm và đạo hàm trong trên đại 

số Banach 

Nguyễn Phùng 

Xuân Vũ 
ThS. Đinh Thị Xinh 

Đạo hàm và đạo hàm trong trên 

đại số Banach 

88  Đại học 
Cải tiến thiết bị thu tần số rất thấp 

SuperSID 
Nguyễn Văn Dương TS. Lê Minh Tân 

Cải tiến thiết bị thu tần số rất thấp 

SuperSID 

89  Đại học 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Ứng 

dụng thiên văn trong xác định 

phương hướng” cho học sinh lớp 10 

Phạm Thị Hiền TS. Lê Minh Tân 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

“Ứng dụng thiên văn trong xác 

định phương hướng” cho học sinh 

lớp 10 

90  Đại học 

Khảo sát tiết diện tán xạ vi phân của 

phân tử Nitơ với năng lượng electron 

nhỏ hơn hoặc bằng 200eV 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

ThS. Nguyễn Thị 

Hiền 

Khảo sát tiết diện tán xạ vi phân 

của phân tử Nitơ với năng lượng 

electron nhỏ hơn hoặc bằng 

200eV 

91  Đại học 

Khối lượng lepton mang điện trong 

mô hình chuẩn mở rộng B-L với 

nhóm D4 

Vi Văn Hữu 
PGS. TS. Võ Văn 

Viên 

Khối lượng lepton mang điện 

trong mô hình chuẩn mở rộng B-

L với nhóm D4 

92  Đại học 

Khối lượng lepton mang điện trong 

mô hình chuẩn mở rộng B-L với 

nhóm Q4 

Phạm Thị Lài 
PGS. TS. Võ Văn 

Viên 

Khối lượng lepton mang điện 

trong mô hình chuẩn mở rộng B-

L với nhóm Q4 

93  Đại học 

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo trong 

thiết kế kỹ thuật cho học sinh lớp 11 

thông qua tổ chức dạy học chủ đề 

giáo dục STEM “Máy quang phổ” 

Lê Thị Thảo 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo 

trong thiết kế kỹ thuật cho học 

sinh lớp 11 thông qua tổ chức dạy 

học chủ đề giáo dục STEM “Máy 

quang phổ” 

94  Đại học 

Khảo sát sự hứng thú của học sinh 

lớp 11 đối với môn vật lý thông qua 

một số hoạt động trải nghiệm vật lý 

Trần Thị Phương 

Nhung 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

Khảo sát sự hứng thú của học 

sinh lớp 11 đối với môn vật lý 

thông qua một số hoạt động trải 

nghiệm vật lý 

95  Đại học 
Tăng cường tính quang xúc tác của 

TiO2 trong vùng khả kiến bằng cách 
Nguyễn Thị Tâm 

TS. Phùng Nguyễn 

Thái Hằng 

Tăng cường tính quang xúc tác 

của TiO2 trong vùng khả kiến 

bằng cách kết hợp đồng thời đồng 



1051 

 

kết hợp đồng thời đồng pha tap CrN 

và sử dụng cấu trúc dị thể MoS2 

pha tap CrN và sử dụng cấu trúc 

dị thể MoS2 

96  Đại học 
Ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy 

học chương “Chất khí” - Vật lí 10 
Nguyễn Thị Thắm 

ThS. Phùng Thị Tố 

Loan 

Ứng dụng CNTT trong tổ chức 

dạy học chương “Chất khí” - Vật 

lí 10 

97  Đại học 

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề 

cho học sinh lớp 10 thông qua chủ đề 

giáo dục STEM “Chậu cây thông 

minh” 

Phan Thị Bích Thủy 
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

Bồi dưỡng năng lực giải quyết 

vấn đề cho học sinh lớp 10 thông 

qua chủ đề giáo dục STEM “Chậu 

cây thông minh” 

98  Đại học 

Khảo sát tiết diện tán xạ vi phân của 

phân tử Nitơ với năng lượng electron 

lớn hơn 200eV 

Hồ Nguyễn Phương 

Trinh 

ThS. Nguyễn Thị 

Hiền 

Khảo sát tiết diện tán xạ vi phân 

của phân tử Nitơ với năng lượng 

electron lớn hơn 200eV 

99  Đại học 

Thiết kế hệ thống đo thông số khí 

tượng phục vụ hoạt động quan sát 

thiên văn 

Vũ Thị Phương 

Uyên 
TS. Lê Minh Tân 

Thiết kế hệ thống đo thông số khí 

tượng phục vụ hoạt động quan sát 

thiên văn 

100  Đại học 
Xây dựng website Vui Học hỗ trợ trẻ 

em tự học tiếng Anh online 
Đỗ Ngọc Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Xây dựng website Vui Học hỗ trợ 

trẻ em tự học tiếng Anh online 

101  Đại học 

Xây dựng website hỗ trợ tìm việc và 

đăng tin tuyển dụng lao động phổ 

thông 

Nguyễn Duy Hải 
ThS. Phan Thị Đài 

Trang 

Xây dựng website hỗ trợ tìm việc 

và đăng tin tuyển dụng lao động 

phổ thông 

102  Đại học 
Xây dựng website quản lý và đăng ký 

truy xuất nguồn gốc nông sản 
Triệu Văn Thái 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Xây dựng website quản lý và 

đăng ký truy xuất nguồn gốc nông 

sản 

103  Đại học 
Xây dựng ứng dụng thương mại điện 

tử cho thực phẩm và nông sản 
Lê Ngọc Vĩnh Triều 

ThS. Trương Thị 

Hương Giang 

Xây dựng ứng dụng thương mại 

điện tử cho thực phẩm và nông 

sản 

104  Đại học 
Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm nông sản 
Lê Thị Anh Đào 

ThS. Trương Thị 

Hương Giang 

Xây dựng ứng dụng truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm nông sản 

105  Đại học 
Tổng hợp phức chất của một số kim 

loại chuyển tiếp với phối tử 5,7-
Lê Thị Hoàng Anh 

ThS. Ninh Thị Minh 

Giang 

Tổng hợp phức chất của một số 

kim loại chuyển tiếp với phối tử 
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dichloro-8-hydroxyquinoline-2-

carboxaldehyde-4-methyl-3-

thiosemicarbazone 

5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline-

2-carboxaldehyde-4-methyl-3-

thiosemicarbazone 

106  Đại học 

Sử dụng thí nghiệm nhằm phát triển 

năng lực thực nghiệm hoá học cho 

học sinh trong dạy học phần dẫn xuất 

của hidrocacbon lớp 11 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

ThS. Đặng Thị 

Thùy My 

Sử dụng thí nghiệm nhằm phát 

triển năng lực thực nghiệm hoá 

học cho học sinh trong dạy học 

phần dẫn xuất của hidrocacbon 

lớp 11 

107  Đại học 

Tổng hợp, cấu trúc acid 2-((6-

hydroxy-3-sulfoquinolin-7-yl)oxy) 

acetic và một vài dẫn xuất 

Bùi Thị Hà TS. Lê Văn Cơ 

Tổng hợp, cấu trúc acid 2-((6-

hydroxy-3-sulfoquinolin-7-

yl)oxy) acetic và một vài dẫn xuất 

108  Đại học 

Tổng hợp, cấu trúc một vài 

hydrazone đi từ 7-(2-hydrazineyl-2 -

oxoethoxy)-6-hydroxyquinoline-3-

sulfonic acid 

Từ Ngọc Hải TS. Lê Văn Cơ 

Tổng hợp, cấu trúc một vài 

hydrazone đi từ 7-(2-hydrazineyl-

2 -oxoethoxy)-6-

hydroxyquinoline-3-sulfonic acid 

109  Đại học 

Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề 

STEM phần hóa học vô cơ lớp 12 

nhằm phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề sáng tạo cho học sinh 

Nông Thị Thu Hằng 
ThS. Đinh Thị Xuân 

Thảo 

Xây dựng và tổ chức dạy học chủ 

đề STEM phần hóa học vô cơ lớp 

12 nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề sáng tạo cho học 

sinh 

110  Đại học 

Nghiên cứu xác định thành phần hóa 

học cao chiết hexane rễ cây Ba kích 

(Morinda officinalis) ở Đăk Lăk 

Thiều Thị Hoàng 

Lan 

TS. Ngũ Trường 

Nhân 

Nghiên cứu xác định thành phần 

hóa học cao chiết hexane rễ cây 

Ba kích (Morinda officinalis) ở 

Đăk Lăk 

111  Đại học 

Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề 

STEM phần hóa học hữu cơ lớp 11 

nhằm phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề sáng tạo cho học sinh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

ThS. Đinh Thị Xuân 

Thảo 

Xây dựng và tổ chức dạy học chủ 

đề STEM phần hóa học hữu cơ 

lớp 11 nhằm phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề sáng tạo cho 

học sinh 
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112  Đại học 
Tổng hợp một số hợp chất loại 

quinoline-thiosemicarbazones 
Mai Trần Như Ngọc 

1. ThS. Ninh Thị 

Minh Giang 

2. TS. Lê Văn Cơ 

Tổng hợp một số hợp chất loại 

quinoline-thiosemicarbazones 

113  Đại học 

Sử dụng bài tập thực nghiệm nhằm 

phát triển năng lực thực nghiệm hoá 

học cho học sinh trong dạy học phần 

phi kim hoá học lớp 10 

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

ThS. Đặng Thị 

Thùy My 

Sử dụng bài tập thực nghiệm 

nhằm phát triển năng lực thực 

nghiệm hoá học cho học sinh 

trong dạy học phần phi kim hoá 

học lớp 10 

114  Đại học 

Nghiên cứu xác định thành phần hóa 

học cao chiết  ethyl acetate  rễ cây Ba 

kích (Morinda officinalis) ở Đăk Lăk 

Huỳnh Thị Thuận 
TS. Ngũ Trường 

Nhân 

Nghiên cứu xác định thành phần 

hóa học cao chiết  ethyl acetate  

rễ cây Ba kích (Morinda 

officinalis) ở Đăk Lăk 

115  Đại học 

Thu thập, định danh và xây dựng bộ 

tiêu bản một số loài động vật thuộc 

bộ có vảy (Squamata) trong lớp bò 

sát (Reptilia) ở huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đăk Lăk 

Hồ Văn Chiến 
ThS. Trương Bá 

Phong 

Thu thập, định danh và xây dựng 

bộ tiêu bản một số loài động vật 

thuộc bộ có vảy (Squamata) trong 

lớp bò sát (Reptilia) ở huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk 

116  Đại học 

Điều tra thành phần loài chi nấm 

Russula Pers. 1796 tại các tiểu khu 

502, 503, 510 Vườn quốc gia 

Yokđôn, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Lê Nhật 

Lam 

ThS. Nguyễn Hữu 

Kiên 

Điều tra thành phần loài chi nấm 

Russula Pers. 1796 tại các tiểu 

khu 502, 503, 510 Vườn quốc gia 

Yokđôn, tỉnh Đắk Lắk 

117  Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, dinh 

dưỡng và sinh sản của loài Thằn lằn 

bóng hoa Eutropis multifasciatus 

(Kulh 1820) tại VQG Yok Don tỉnh 

Đắk Lắk. 

Trương Thị Kim 

Ngân 

ThS. Trương Bá 

Phong 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, 

dinh dưỡng và sinh sản của loài 

Thằn lằn bóng hoa Eutropis 

multifasciatus (Kulh 1820) tại 

VQG Yok Don tỉnh Đắk Lắk. 

118  Đại học 

Điều tra thành phần loài thuộc Họ 

Ganodermataceae Donk tại các tiểu 

khu 1352, 1350, 1359 Vườn Quốc 

gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk 

Huỳnh Thị Phúc 
PGS.TS. Nguyễn 

Phương Đại Nguyên 

Điều tra thành phần loài thuộc Họ 

Ganodermataceae Donk tại các 

tiểu khu 1352, 1350, 1359 Vườn 

Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk 

Lắk 
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119  Đại học 

Điều tra thành phần loài thuộc chi 

nấm Ramaria Holmsk (1970) tại các 

tiểu khu 1342, 1350, 1351 Vườn 

Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nguyễn Thị Hồng 

Thơm 

ThS. Nguyễn Hữu 

Kiên 

Điều tra thành phần loài thuộc chi 

nấm Ramaria Holmsk (1970) tại 

các tiểu khu 1342, 1350, 1351 

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, 

tỉnh Đắk Lắk 

120  Đại học 

Điều tra thành phần loài thuộc chi 

nấm Amanita tại các tiểu khu 1342, 

1350, 1351 Vườn Quốc gia Chư 

Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

PGS.TS. Nguyễn 

Phương Đại Nguyên 

Điều tra thành phần loài thuộc chi 

nấm Amanita tại các tiểu khu 

1342, 1350, 1351 Vườn Quốc gia 

Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk 

121  Đại học 

Khảo sát thành phần hợp chất tự 

nhiên và khả năng kháng oxy hóa của 

cao chiết từ một số cây họ Gừng 

(Zingibeaceae) thu tại thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Lê Thị Thanh Diệu 
TS. Nguyễn Thị 

Thanh 

Khảo sát thành phần hợp chất tự 

nhiên và khả năng kháng oxy hóa 

của cao chiết từ một số cây họ 

Gừng (Zingibeaceae) thu tại 

thành phố Buôn Ma Thuột 

122  Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp phức hợp nano 

bạc từ sinh khối vi khuẩn lam và 

khảo sát một số hoạt tính kháng 

khuẩn gây bệnh, ngưng kết máu 

Bùi Thị Bích Huyên 
ThS. Nguyễn Minh 

Trung 

Nghiên cứu tổng hợp phức hợp 

nano bạc từ sinh khối vi khuẩn 

lam và khảo sát một số hoạt tính 

kháng khuẩn gây bệnh, ngưng kết 

máu 

123  Đại học 

Xác định hoạt tính kháng nấm 

Fusarium sp. từ dịch nuôi vi khuẩn 

vùng rễ cây hồ tiêu CJ41 

Bùi Thị Hương 
ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Xác định hoạt tính kháng nấm 

Fusarium sp. từ dịch nuôi vi 

khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu CJ41 

124  Đại học 

Nghiên cứu sàng lọc và xác định điều 

kiện chiết xuất cao dược liệu từ một 

số cây thuốc thu thập ở Đăk Lăk có 

hoạt tính kháng α-glucosidase từ ruột 

non chuột. 

Nguyễn Thị Oanh  
TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Nghiên cứu sàng lọc và xác định 

điều kiện chiết xuất cao dược liệu 

từ một số cây thuốc thu thập ở 

Đăk Lăk có hoạt tính kháng α-

glucosidase từ ruột non chuột. 

125  Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương 

pháp sơ chế đến hoạt tính kháng oxy 

hóa và ức chế enzyme α-glucosidase 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Oanh 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Vinh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp sơ chế đến hoạt tính 

kháng oxy hóa và ức chế enzyme 

α-glucosidase của cây chân danh 
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của cây chân danh (Euonymus 

laxiflorus Champ.) 

(Euonymus laxiflorus Champ.) 

126  Đại học 

Nghiên cứu sàng lọc và xác định điều 

kiện chiết xuất cao dược liệu từ một 

số cây thuốc thu thập ở Đăk Lăk có 

hoạt tính kháng α-amylase của tuyến 

nước bọt người 

Nguyễn Thị Kim 

Quanh 

TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Nghiên cứu sàng lọc và xác định 

điều kiện chiết xuất cao dược liệu 

từ một số cây thuốc thu thập ở 

Đăk Lăk có hoạt tính kháng α-

amylase của tuyến nước bọt 

người 

127  Đại học 

Khảo sát một số thành phần hợp chất 

tự nhiên và hoạt tính sinh học của 

cao chiết Gừng gió (Zingiber 

zerumbet) được thu thập tại vườn 

quốc gia Yok Đôn 

Phạm Thị Như 

Quỳnh 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu 

Khảo sát một số thành phần hợp 

chất tự nhiên và hoạt tính sinh 

học của cao chiết Gừng gió 

(Zingiber zerumbet) được thu 

thập tại vườn quốc gia Yok Đôn 

128  Đại học 

Xác định hoạt tính kháng tuyến trùng 

Meloidogyne sp. từ dịch nuôi vi 

khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu Bacillus 

velezensis EK7 

Huỳnh Ngọc Vy 
ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Xác định hoạt tính kháng tuyến 

trùng Meloidogyne sp. từ dịch 

nuôi vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu 

Bacillus velezensis EK7 

129  Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện 

và phương pháp trích ly đến hiệu quả 

chiết xuất các chất có hoạt tính sinh 

học của cây chân danh (Euonymus 

laxiflorus Champ.) 

Nguyễn Thị Xuân 
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Vinh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều 

kiện và phương pháp trích ly đến 

hiệu quả chiết xuất các chất có 

hoạt tính sinh học của cây chân 

danh (Euonymus laxiflorus 

Champ.) 

130  Đại học 

Nghiên cứu sàng lọc và xác định điều 

kiện chiết xuất cao dược liệu từ một 

số cây thuốc thu thập ở Đăk Lăk có 

hoạt tính kháng Acetylcholinesterase. 

Nguyễn Thảo Vân 
TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Nghiên cứu sàng lọc và xác định 

điều kiện chiết xuất cao dược liệu 

từ một số cây thuốc thu thập ở 

Đăk Lăk có hoạt tính kháng 

Acetylcholinesterase. 

131  Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp phức hợp nano 

bạc từ sinh khối vi khuẩn lam và 

khảo sát ảnh hưởng lên nảy mầm và 

Đỗ Thị Thu Hà 
ThS. Nguyễn Minh 

Trung 

Nghiên cứu tổng hợp phức hợp 

nano bạc từ sinh khối vi khuẩn 

lam và khảo sát ảnh hưởng lên 
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sinh trưởng giai đoạn sớm của một số 

cây trồng. 

nảy mầm và sinh trưởng giai đoạn 

sớm của một số cây trồng. 

132  Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng mô hình đất ngập 

nước dùng cây Thủy Trúc 

Cám Thị Minh Hòa 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng mô hình đất ngập 

nước dùng cây Thủy Trúc 

133  Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh Bèo 

Tây 

Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 

ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh 

Bèo Tây 

134  Đại học 

Đề xuất giải pháp và công nghệ xử lý 

nước thải cho trang trại chăn nuôi 

heo nái quy mô 2400 con tại tỉnh 

Daklak.  

Lê Thị Kiều Oanh 
Nguyễn Hoàng 

Phương 

Đề xuất giải pháp và công nghệ 

xử lý nước thải cho trang trại 

chăn nuôi heo nái quy mô 2400 

con tại tỉnh Daklak.  

135  Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

chăn nuôi bằng 

thực vật thủy sinh Bèo Tây 

Trần Thị Lệ Thắm 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

chăn nuôi bằng 

thực vật thủy sinh Bèo Tây 

136  Đại học 

Đánh giá khả năng hấp thụ kim loại 

đồng (Cu) bằng cỏ mần trầu 

(Eleusine Indicia) trong đất canh tác 

nông nghiệp 

Nay H'Uil 
ThS. Đoàn Thụy 

Thúy Huỳnh 

Đánh giá khả năng hấp thụ kim 

loại đồng (Cu) bằng cỏ mần trầu 

(Eleusine Indicia) trong đất canh 

tác nông nghiệp 

137  Đại học 

Đánh giá khả năng hấp thụ kim loại 

kẽm (Zn) bằng cỏ mần trầu (Eleusine 

Indicia) trong đất canh tác nông 

nghiệp 

Bùi Thị Hải Yến 
ThS. Đoàn Thụy 

Thúy Huỳnh 

Đánh giá khả năng hấp thụ kim 

loại kẽm (Zn) bằng cỏ mần trầu 

(Eleusine Indicia) trong đất canh 

tác nông nghiệp 

138  Đại học 

Thử nghiệm đánh giá khả năng xử lý 

nước thải cao su của nhà máy chế 

biến cao su Phước Hòa Bình Dương 

bằng tác nhân oxy hóa nâng cao 

Lê Phan Hoàng Vũ 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Thử nghiệm đánh giá khả năng xử 

lý nước thải cao su của nhà máy 

chế biến cao su Phước Hòa Bình 

Dương bằng tác nhân oxy hóa 

nâng cao 

139  Đại học 
Nghiên cứu xử lý thành phần hữu cơ 

và độ màu khó/không phân huỷ sinh 
Trần Trung Nguyên 

ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Nghiên cứu xử lý thành phần hữu 

cơ và độ màu khó/không phân 
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học trong nước thải sản xuất cà phê 

(Sau công trình xử lý sinh học) 

huỷ sinh học trong nước thải sản 

xuất cà phê (Sau công trình xử lý 

sinh học) 

140  Đại học 
Một số ứng dụng của bất đẳng thức 

Chebyshev 
Dương Quang Kỳ 

Ths. Dương Quốc 

Huy 

Một số ứng dụng của bất đẳng 

thức Chebyshev 

141  Đại học 

Sử dụng mối liên hệ giữa tọa độ 

trọng tâm và tọa độ afin để giải một 

số bài toán 

Phan Anh Phú 
CN. Nguyễn Thị 

Phương Đông 

Sử dụng mối liên hệ giữa tọa độ 

trọng tâm và tọa độ afin để giải 

một số bài toán 

142  Đại học 
Khảo sát địa phương đường cong 

trong không gian 

Nguyễn Thị Thanh 

Thư 
TS. Ngô Đình Quốc 

Khảo sát địa phương đường cong 

trong không gian 

143  Đại học 

Tìm hiểu đặc điểm lan truyền sóng 

tần số thấp trong ống dẫn sóng giữa 

tầng điện ly và Trái đất 

Đặng Đức Thịnh TS. Lê Minh Tân 

Tìm hiểu đặc điểm lan truyền 

sóng tần số thấp trong ống dẫn 

sóng giữa tầng điện ly và Trái đất 

144  Đại học 

Ứng dụng phần mềm Kahoot để củng 

cố, kiểm tra kiến thức chương "Chất 

khí" Vật lí 10 

Đỗ Minh Huynh 
ThS. Phùng Thị Tố 

Loan 

Ứng dụng phần mềm Kahoot để 

củng cố, kiểm tra kiến thức 

chương "Chất khí" Vật lí 10 

145  Đại học 
Lập trình điều khiển ô tô có gắn 

Sensor để tránh vật cản.  

Nguyễn Thanh 

Vương 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Lập trình điều khiển ô tô có gắn 

Sensor để tránh vật cản.  

146  Đại học 
Phần mềm quản lý cửa hàng tự chọn- 

Phân đoạn nhập và bán hàng 
Nguyễn Bá Phú 

ThS. Nguyễn Văn 

Sĩ 

Phần mềm quản lý cửa hàng tự 

chọn- Phân đoạn nhập và bán 

hàng 

147  Đại học 
Xây dựng hệ thống điều khiển cho 

nhà thông minh 
Lê Thanh Hà 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Xây dựng hệ thống điều khiển 

cho nhà thông minh 

148  Đại học 
Tạo php extension cải thiện hiệu 

năng của sqlite 
Đặng Lê Phúc Thảo ThS. Vũ Anh Tuấn 

Tạo php extension cải thiện hiệu 

năng của sqlite 

149  Đại học 

Xây dựng ứng dụng gửi tin nhắn 

SMS thông qua Portal của nhà cung 

cấp  

Lê Chính Trực 
ThS. Nguyễn Đức 

Thắng 

Xây dựng ứng dụng gửi tin nhắn 

SMS thông qua Portal của nhà 

cung cấp  

150  Đại học 
Điều tra thành phần loài địa y tại tiểu 

khu 1352,1358 của vườn quốc gia 

Nguyễn Thanh 

Quyền 

ThS Nguyễn Thị 

Thủy 

Điều tra thành phần loài địa y tại 

tiểu khu 1352,1358 của vườn 
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Chư yang sin thuộc huyện Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk  

quốc gia Chư yang sin thuộc 

huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk  

151  Đại học 

Nghiên cứu ảnh hương của giá thể và 

phân bón lên sự tăng trưởng của lan 

hoàng thảo giả hạc (Dendrobium 

anosmum) trong điều kiện ex-vitro 

Hoàng Thị Thanh 

Bình     

ThS. Mai Quốc 

Quân 

Nghiên cứu ảnh hương của giá 

thể và phân bón lên sự tăng 

trưởng của lan hoàng thảo giả hạc 

(Dendrobium anosmum) trong 

điều kiện ex-vitro 

152  Đại học 
Sản xuất chế phẩm vi khuẩn vùng rễ 

Bacillus subtilis BH15 dạng lỏng 
Trần Minh Tý 

ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Sản xuất chế phẩm vi khuẩn vùng 

rễ Bacillus subtilis BH15 dạng 

lỏng 

153  Đại học 

Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn 

vùng rễ đến khả năng kháng bệnh của 

cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh 

Lưu Công Danh 
ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Ảnh hưởng của chế phẩm vi 

khuẩn vùng rễ đến khả năng 

kháng bệnh của cây hồ tiêu giai 

đoạn kinh doanh 

154  Đại học 

Tuyển chọn nấm rễ nội sinh có hoạt 

tính hỗ trợ tăng trưởng cây hồ tiêu 

(Piper nigrum L) tại huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Hà Thị Lanh 
ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Tuyển chọn nấm rễ nội sinh có 

hoạt tính hỗ trợ tăng trưởng cây 

hồ tiêu (Piper nigrum L) tại 

huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

155  Đại học 

Ảnh hưởng của thành phần dịch nuôi 

cấy vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu đến 

khả năng kháng nấm Fusarium sp. 

Dương Thị Lệ Thủy 
ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

Ảnh hưởng của thành phần dịch 

nuôi cấy vi khuẩn vùng rễ cây hồ 

tiêu đến khả năng kháng nấm 

Fusarium sp. 

156  Đại học 

Nghiên cứu điều kiện lên men 

Seratia marcescens TNU2 sinh tổng 

hợp Prodigiosin. 

H Loan Niê 
TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Nghiên cứu điều kiện lên men 

Seratia marcescens TNU2 sinh 

tổng hợp Prodigiosin. 

157  Đại học 

Ảnh hưởng của một số tổ hợp vi 

khuẩn vùng rễ đến khả năng sinh 

trưởng cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.) 

giai đoạn vườn ươm 

Nguyễn Thế Anh 
TS. Võ Thị Phương 

Khanh 

Ảnh hưởng của một số tổ hợp vi 

khuẩn vùng rễ đến khả năng sinh 

trưởng cây Hồ tiêu (Piper nigrum 

L.) giai đoạn vườn ươm 
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158  Đại học 

Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng 

và hàm lượng Ca, Mg, Fe lên khả 

năng sinh polysaccharide ngoại bào 

của vi khuẩn lam phân lập được tại 

Buôn Ma Thuột. 

Hồ Thị Mịn 
ThS. Nguyễn Minh 

Trung 

Ảnh hưởng của cường độ chiếu 

sáng và hàm lượng Ca, Mg, Fe 

lên khả năng sinh polysaccharide 

ngoại bào của vi khuẩn lam phân 

lập được tại Buôn Ma Thuột. 

159  Đại học 

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng lên 

men bột vỏ tôm có hoạt tính kháng 

tuyến trùng Meloidogyne incognita 

gây hại cây hồ tiêu 

Nguyễn Đại Nam 
TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng 

lên men bột vỏ tôm có hoạt tính 

kháng tuyến trùng Meloidogyne 

incognita gây hại cây hồ tiêu 

160  Đại học 

Ảnh hưởng của pH môi trường và 

hàm lượng C, N, P lên khả năng sinh 

polysaccharide ngoại bào của vi 

khuẩn lam phân lập được tại Buôn 

Ma Thuột 

Hà Thị Như Quỳnh 
ThS. Nguyễn Minh 

Trung 

Ảnh hưởng của pH môi trường và 

hàm lượng C, N, P lên khả năng 

sinh polysaccharide ngoại bào của 

vi khuẩn lam phân lập được tại 

Buôn Ma Thuột 

161  Đại học 

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng lên 

men bột vỏ tôm có hoạt tính kháng 

tuyến trùng Pratylenchus sp. gây hại 

cà phê 

Lê Đức Minh Tân 
TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng 

lên men bột vỏ tôm có hoạt tính 

kháng tuyến trùng Pratylenchus 

sp. gây hại cà phê 

162  Đại học 

Sàng lọc vi khuẩn lam sinh 

polysaccharide ngoại bào hỗ trợ 

chống hạn cho cây ngô trong điều 

kiện nhà màng 

Võ Thị Thu Thảo 
ThS. Nguyễn Minh 

Trung 

Sàng lọc vi khuẩn lam sinh 

polysaccharide ngoại bào hỗ trợ 

chống hạn cho cây ngô trong điều 

kiện nhà màng 

163  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau dền ở quy mô hộ gia đình 

tại Khối 4, phường Tân Tiến, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

Lê Bá Quyết 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng rau dền ở quy mô hộ gia 

đình tại Khối 4, phường Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đăk Lăk 

164  Đại học 

Khảo sát chất lượng nước ngầm tại 

xã Đăk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Khảo sát chất lượng nước ngầm 

tại xã Đăk R’la, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 
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165  Đại học 
Khảo sát chất lượng nước ngầm tại 

xã Earal, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk 
Trần Văn Hoàn 

ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Khảo sát chất lượng nước ngầm 

tại xã Earal, huyện Eahleo, tỉnh 

Đắk Lắk 

166  Đại học 

Phân tích và đánh giá chất lượng 

nước mặt hồ Yang Reh, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk theo chỉ số WQI 

Nguyễn Minh Phú 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Phân tích và đánh giá chất lượng 

nước mặt hồ Yang Reh, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk theo 

chỉ số WQI 

167  Đại học 
Đánh giá khả năng xử lý đất nhiễm 

kim loại Chì (Pb) của cây rau muống 
H Thanh Êñuôl 

ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Đánh giá khả năng xử lý đất 

nhiễm kim loại Chì (Pb) của cây 

rau muống 

168  Đại học 

Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý 

nước rỉ rác ở bãi chôn lấp chất thải 

Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột 

Nguyễn Thị Thẩm 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý 

nước rỉ rác ở bãi chôn lấp chất 

thải Cư Êbur, thành phố Buôn Ma 

Thuột 

169  Đại học 
Phân tích và đánh giá chất lượng 

nước mặt hồ Eakao theo chỉ số WQI 
Huỳnh Công Thành 

ThS. Lê Thị Thúy 

Loan 

Phân tích và đánh giá chất lượng 

nước mặt hồ Eakao theo chỉ số 

WQI 

170  Đại học Tính diện tích mặt trong 
2R  và 

3R  Nguyễn Công Duẩn 
TS.Trần Thanh 

Tùng 
Tính diện tích mặt trong 

2R  và 
3R  

171  Đại học 
Mối liên hệ giữa các công thức lượng 

giác 
Tạ Thị Hằng 

ThS.Nguyễn Ngọc 

Huề 

Mối liên hệ giữa các công thức 

lượng giác 

172  Đại học 
Tính thể tích vật thể trong không gian 

3R  
Trần Anh Pha 

TS.Trần Thanh 

Tùng 

Tính thể tích vật thể trong không 

gian 
3R  

173  Đại học 
Xây dựng đám mây riêng dựa trên 

VMWare vSphere 
Nguyễn Xuân Huy 

ThS. Nguyễn Văn 

Sĩ 

Xây dựng đám mây riêng dựa trên 

VMWare vSphere 

174  Đại học 
Xây dựng Website quản lý hồ sơ học 

tập 
Lê Văn Minh Đính 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Xây dựng Website quản lý hồ sơ 

học tập 

175  Đại học Xây dựng bản đồ địa lí trên web Hồ Viết Hoàng 
ThS. Nguyễn Thị 

Như 
Xây dựng bản đồ địa lí trên web 
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176  Đại học 
Xây dựng ứng dụng quản lý phòng 

khám măt 
Ngô Minh Trọng ThS. Vũ Anh Tuấn 

Xây dựng ứng dụng quản lý 

phòng khám măt 

177  Đại học 
Ứng dụng QGIS để xây dựng bản đồ 

địa lí 
Hoàng Văn Hành 

ThS. Nguyễn Thị 

Như 

Ứng dụng QGIS để xây dựng bản 

đồ địa lí 

178  Đại học 

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong 

chương trình “Tốc độ phản ứng và 

cân bằng hóa học” lớp 10 nâng cao 

Lê Thị Khánh Dung 
ThS. Đinh Thị Xuân 

Thảo 

Thiết kế hoạt động trải nghiệm 

trong chương trình “Tốc độ phản 

ứng và cân bằng hóa học” lớp 10 

nâng cao 

179  Đại học 
Tổng hợp cấu trúc  acid 

cugenoxyacetie và một vài dẫn xuất 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

TS. Ngũ Trường 

Nhân 

Tổng hợp cấu trúc  acid 

cugenoxyacetie và một vài dẫn 

xuất 

180  Đại học 

Nghiên cứ lý thuyết khả năng hấp 

phụ dichloro diphenyl trichloroethane 

(DDT) trên than hoạt tính bằng 

phương pháp phiếm hàm mật độ 

Nguyễn Đức Anh 

Quốc 
ThS. Phạm Thị Bé 

Nghiên cứ lý thuyết khả năng hấp 

phụ dichloro diphenyl 

trichloroethane (DDT) trên than 

hoạt tính bằng phương pháp 

phiếm hàm mật độ 

181  Đại học 

Xác định cấu trúc hình học và năng 

lượng các phản ứng thế của Ankan 

bằng phương pháp hóa tính toán 

Nguyễn Hòa  Thanh ThS. Phạm Thị Bé 

Xác định cấu trúc hình học và 

năng lượng các phản ứng thế của 

Ankan bằng phương pháp hóa 

tính toán 

182  Đại học 

Nghiên cứ xác định thành phần hóa 

học phân đoạn con cao chiết ethyl 

acetate về cây Ba kích( Morinda 

oficinalis) ở Đăk Lăk 

Tống Thị Tôn Trang 
TS. Ngũ Trường 

Nhân 

Nghiên cứ xác định thành phần 

hóa học phân đoạn con cao chiết 

ethyl acetate về cây Ba kích( 

Morinda oficinalis) ở Đăk Lăk 

183  Đại học 

Dự đoán hoạt tính kháng oxi của 

chrysin bằng hóa học tính toán lượng 

tử 

Dương Hoàng 

Phương Uyên 
TS. Phan Tứ Quý 

Dự đoán hoạt tính kháng oxi của 

chrysin bằng hóa học tính toán 

lượng tử 

184  Đại học 

Mô phỏng lượng tử cơ chế của một 

số phản ứng hóa học trong chương 

trình hóa học phổ thông 

Trần Hải Yến TS. Phan Tứ Quý 

Mô phỏng lượng tử cơ chế của 

một số phản ứng hóa học trong 

chương trình hóa học phổ thông 
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185  Đại học 

Điều tra các loài cây thuốc thông 

dụng của người đồng bào Ê đê ở xã 

Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Thu 

Điều tra các loài cây thuốc thông 

dụng của người đồng bào Ê đê ở 

xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk 

186  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng khoai lang trên địa bàn huyện 

Cưmgar, tỉnh Đắk Lắk 

H Bluyn Mlô 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng khoai lang trên địa bàn 

huyện Cưmgar, tỉnh Đắk Lắk 

187  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng cây cải ngọt (Brassica 

integrifolia) trên địa bàn huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

Vi Thị Mắn 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Hà 

Phân tích một số chỉ tiêu trong đất 

trồng cây cải ngọt (Brassica 

integrifolia) trên địa bàn huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

188  Đại học 

Khảo sát tình trạng sử dụng phân bón 

hóa học trên đất trồng cây tiêu tại xã 

Hòa Thuận, Đạt Lý, Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Phạm Nguyễn Thùy 

Oanh 

ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Khảo sát tình trạng sử dụng phân 

bón hóa học trên đất trồng cây 

tiêu tại xã Hòa Thuận, Đạt Lý, 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

189  Đại học 

Phân tích một số chỉ tiêu trồng đậu 

nành (Glycine max) trên địa bàn TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk 

Lăng Huyền Thanh 
ThS. Phan Thị Thục 

Uyên 

Phân tích một số chỉ tiêu trồng 

đậu nành (Glycine max) trên địa 

bàn TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk 

 

8. Khoa Y Dược 

STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  

người thực hiện 

Họ và tên  

người 
hướng dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Tiến sĩ     

2 Thạc sĩ     

3 Đại 
học 

Tỷ lệ mổ lấy thai lần đầu và một số yếu tố liên quan 

của nhóm thai kỳ đủ tháng, đơn thai, ngôi đầu tại 

bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên từ 1/2021 – 

4/2021 

Phạm Thị Ái Trinh 

 
ThS.BS. 
Nguyễn 

Tiến Công 

-Xác định tỷ lệ mổ lấy thai lần đầu 
tại bệnh viện đa khoa vùng Tây 
Nguyên 

- Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến 
tỷ lể mổ lấy thai lần đầu 
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  Khảo sát số đo và ứng dụng lâm sàng của X-quang 

đầu dưới xương quay ở người Ê-đê 

Thái Thị Thùy Trang 

 
ThS.BS. 
Nguyễn 

Hồ Huy 
Hoàng 

-Khảo sát số đo lâm sàng của X-
quang đầu dưới xương quay ở 
người Ê-đê  

- Ứng dụng lâm sàng của X-quang 
đầu dưới xương quay ở người Ê-đê 

  Tỷ lệ nhiễm nấm Candida spp. và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đến khám phụ khoa tại 

bệnh viện Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 

Lê Ngọc Bá Thảo 

 
PGS.TS. 
Thân 

Trọng 
Quang 

-Xác định tỷ lệ nhiễm nấm Candida 

spp. khoa ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đến 

khám phụ khoa tại bệnh viện Thiện 

Hạnh, tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 

- Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến 

tỷ lệ nhiễm nấm Candida spp. khoa 

ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đến khám phụ 

khoa tại bệnh viện Thiện Hạnh, tỉnh 

Đắk Lắk, năm 2021 

  Giá trị của điện tâm đồ 12 chuyển đạo trong dự đoán 

cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều, phức 

bộ QRS hẹp 

Nguyễn Sinh Huy 

 

ThS. BS. 

Văn 

Hữu Tài 

Khảo sát giá trị của điện tâm đồ 12 

chuyển đạo trong dự đoán cơ chế 

cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất 

đều, phức bộ QRS hẹp 

  Trầm cảm, lo âu, stress và một số yếu tố nguy cơ ở 

sinh viên trường Đại học Tây Nguyên 

Hoàng Quang Huy 

 

TS.BS. 

Thái 

Quang 

Hùng 

Đánh giá mức độ trầm cảm, lo âu, 

stress và một số yếu tố nguy cơ ở 

sinh viên trường Đại học Tây 

Nguyên 

  Tỷ lệ và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn 

Staphylococcus aureus tại bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên trong năm 2020. 

Phạm Nguyễn Thiên 

Nhi 

ThS. BS. 

Nguyễn 

Thị Bích 

Nguyên 

Khảo sát tỷ lệ và tình trạng kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

Staphylococcus aureus tại bệnh 

viện đa khoa vùng Tây Nguyên 

trong năm 2020. 

  Khảo sát tỷ lệ mắc Thalassemia của bệnh nhân đến 

khám tại khoa Huyết học, bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên trong năm 2021.  

Nguyễn Nguyên Bảo 

Thiên 

ThS. Lê 

Thị Xuân 

Quyên 

Xác định tỷ lệ mắc Thalassemia của 

bệnh nhân đến khám tại khoa Huyết 

học, bệnh viện đa khoa vùng Tây 

Nguyên trong năm 2021.  
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  Thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi đến khám tại bệnh 

viện đa khoa vùng Tây Nguyên, và kiến thức - thái 

độ - thực hành phòng chống thiếu máu cuả người 

nuôi dưỡng 

Nguyễn Lê Tưởng ThS. Lê 

Thị Xuân 

Quyên 

-Xác định tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em 

dưới 5 tuổi đến khám tại bệnh viện 

đa khoa vùng Tây Nguyên 

- Khảo sát kiến thức - thái độ - thực 

hành phòng chống thiếu máu cuả 

người nuôi dưỡng.  

 

G.  Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1      

2      

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề Hội thảo, Hội nghị khoa học  Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng 

đại biểu 

1 
Hội nghị tổng kết KHCN của trường Đại học Tây Nguyên giai 

đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
1/2021 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
180 

2 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Nông Lâm nghiệp giai đoạn 

2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
70 

3 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Chăn nuôi Thú y giai đoạn 

2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
31 

4 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa KHTN&CN giai đoạn 2016 - 

2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
80 

5 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Sư phạm giai đoạn 2016 - 2020 

và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
72 

6 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2016 - 

2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
21 
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7 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Lý luận Chính trị giai đoạn 

2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
40 

8 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Y Dược giai đoạn 2016 - 2020 

và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
120 

9 
Hội nghị tổng kết KHCN của Viện CNSH&MT giai đoạn 2016 - 

2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
30 

10 
Hội nghị tổng kết KHCN của Khoa Kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 

và định hướng giai đoạn 2021- 2025 
11/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
60 

11 Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ III - Khoa KHTN&CN 11/2020 
Trường Đại học Tây 

Nguyên 
210 

12 
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất của Khoa 

KHTN&CN 
6/2020 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
80 

13 
Hội thảo "Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại Tây 

Nguyên tiệm cận chuẩn quốc gia, quốc tế" 
4/2021 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
25 

14 
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai của Khoa 

KHTN&CN 
5/2021 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
80 

 

H.  Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì  

và các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(TR.Đ) 

Tóm tắt sản phẩm  

ứng dụng thực tiễn 

1, Dự án có yếu tố nước ngoài           
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1 

Dự án: “Phát triển 

liên kết chuỗi giá trị 

để cải thiện hệ 

thống sản xuất sắn 

qui mô nhỏ ở Việt 

Nam và Indonesia” 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Nam- điều 

phối viên 

PGS.TS. Nguyễn 

Tấn Vui 

TS. Trương Tấn 

Khanh 

TS. Lê Đức Niêm 

TS. Nguyễn Thanh 

Trúc 

TS. Văn Tiến 

Dũng 

CN. Võ Thị Thu 

Nguyệt 

ThS. Nguyễn Văn 

Đạt 

ThS. Ao Xuân Hòa 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

ThS. Đỗ Thị Kiều 

An 

NCS. Nguyễn 

Bạch Mai 

KS. Lê Thụy Vân 

Nhi 

Chính phủ 

Úc –thông 

qua ACIAR 

2016-2020 132.300 

AUD 

Đã kết thúc 6/2020 

Dự án đã hoàn thành tốt các mục 

tiêu chính đặt ra: 

(1) Đánh giá được các cơ hội và 

thách thức đối với các nông hộ và 

cơ sở nhỏ trong việc sản xuất và chế 

biến, tiêu thụ sắn khi tham gia các 

chuỗi giá trị khác nhau; 

(2) Tăng cường được việc ứng dụng 

công nghệ cải tiến bằng cách thúc 

đẩy mối liên kết giữa các tác nhân 

chính trong chuỗi (nhà nông, nhà 

kinh doanh, nhà chế biến) và các tác 

nhân hỗ trợ chuỗi (nhà nghiên cứu, 

nhà quản lý và các nhà cung cấp 

dịch vụ liên quan); 

(3) Xây dựng được các đề xuất về 

chính sách và thúc đẩy liên kết/đối 

thoại giữa các bên nhằm phát triển 

ngành sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

sắn và cải thiện sinh kế nông thôn 

thông qua việc cải thiện các mối 

liên kết kinh doanh nông nghiệp 
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2 

Dự án: “Nghiên cứu 

phương pháp sử 

dụng đa dữ liệu 

trong bảo tồn đa 

dạng sinh học tại 

tỉnh Đắk Nông, Tây 

Nguyên, Việt Nam”  

PGS.TS. Trần 

Trung Dũng 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hương- điều phối 

viên 

ThS. Nguyễn Đức 

Định 

TS. Văn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Thanh 

Trúc 

TS. Võ Hùng 

ThS. Hoàng Trọng 

Khánh 

ThS. Nguyễn Thị 

Tình 

ThS. Hồ Đình Bảo 

ThS. Phạm Đoàn 

Phú Quốc 

ThS. Cao Thị Hoài 

Cơ quan 

Phát triển 

Quốc tế Hoa 

Kỳ  

12/2016 đến 

12/2019 

gia hạn 

30/6/2021 

167.947 

USD 

Kết thúc 30/6/2021 

- 03 bài báo đã được đăng trong kỷ 

yếu hội thảo trong và ngoài nước 

bao gồm:  

     i) “Land use/land cover change 

prediction using multi-temporal 

satellite imagery and multi-layer 

perceptron markov model” trên tạp 

chí: The International Archives of 

the Photogrammetry, Remote 

Sensing and Spatial Information 

Sciences; 

     ii) “Mapping Land use/land 

cover using a combination of Radar 

Sentinel-1A and Sentinel-2A optical 

images” trên tạp chí: IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science; 

     iii) “Land use/land cover 

changes using multi-temporal 

satellite” trên tạp chí: ISPRS Annals 

of the Photogrammetry, Remote 

Sensing and Spatial Information 

Sciences 

- Báo cáo chính tổng kết kết quả đã 

hoàn thành và được bàn giao cho 

các Sở chuyên môn của tỉnh Đắk 

Nông bao gồm: Sở NN & PTNT, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài 

Nguyên và Môi trường; các đơn vị 

chủ rừng.   
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3 

Dự án: “Tăng 

cường năng lực hệ 

thống Giáo dục Đại 

học Việt Nam nhằm 

hỗ trợ khả năng tìm 

kiếm việc làm việc 

của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp và kỹ 

năng khởi nghiệp 

(V2WORK)” 

PGS.TS. Trần 

Trung Dũng - Chủ 

trì 

ThS. Tống Thị Lan 

Chi  

ThS. Y Cuôr 

BKrông 

TS. Dương Thị Ái 

Nhi 

PGS. TS. Nguyễn 

Quang Vinh  

ThS. Hoàng Thị 

Anh Phương,  

ThS. Nguyễn Thị 

Thủy 

ThS. Ngô Thị 

Ngọc Yến 

ThS. Lê Thị Thúy 

An 

TS. Trương Thị 

Hiền 

TS. Hoàng Văn 

Chuyển 

ThS. Hà Thị Minh 

Trang 

ThS. Nguyễn Thị 

Khuyên 

ThS. Phạm Văn 

Thuận 

ThS. Vũ Trinh 

Vương 

Trường Đại 

học 

Alicante, 

Tây Ban 

Nha (thông 

qua Chương 

trình 

Earamus+) 

10/2017 - 

9/2020. 

Gia hạn 

4/2021 

45.761 Euro  Đang thực hiện 

- Tham gia hội thảo đánh giá hoạt 

động dự án tại Trường ĐH Thủ Dầu 

Một  

- Họp trực tuyến lần 11 với đối tác 

Châu Âu  

- Triển khai khóa học online thứ 3 

của Dự án 

- Tham dự Hội nghị tổng kết dự án 

V2Work 

- Thực hiện các báo cáo theo yêu 

cầu của đơn vị tài trợ 

- Nâng cao năng lực cán bộ, giảng 

viên của Trường nhằm hỗ trợ hoạt 

động tìm kiếm việc làm và khởi 

nghiệp cho sinh viên  

Số lượt CB, GV được tập huấn: 10 

lượt 

Số lượng CB, GV được tập huấn 

(thông qua các hội thảo tập huấn 

trực tiếp và hội thảo nhân rộng): 

130 người 

- Hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp 

cho sinh viên  

Ngày hội việc làm: 01 

Diễn đàn hệ sinh thái việc làm: 01 

Các khóa học online nhằm hỗ trợ kỹ 

năng tìm kiếm việc làm và khởi 

nghiệp: 03 khóa (tổng số người 

tham gia: 660 người) 

Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho 
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ThS. Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

ThS. Đinh Thị 

Xuân Thảo 

ThS. Nguyễn Thị 

Đào 

sinh viên: 02 

- Xây dựng website và trang 

facebook phục vụ các hoạt động hỗ 

trợ sinh viên tìm kiếm việc làm và 

khởi nghiệp.  

- Tham gia mạng lưới quốc gia về 

hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho 

sinh viên Việt Nam (VEES-Net) với 

tư cách là thành viên sáng lập.  

4 

Dự án: “Nông 

nghiệp bền 

vững/SFARM” 

PGS.TS. Trần 

Trung Dũng 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Nam - 

Điều phối viên 

ThS. Nguyễn Thị 

Đào 

TS. Văn Tiến 

Dũng 

PGS.TS. Phan Văn 

Trọng 

ThS. Nguyễn Thị 

Đào 

ThS. Đỗ Thị Kiều 

Uỷ ban văn 

hóa, giáo 

dục và nghe 

nhìn châu 

Âu 

10/2017 - 

09/2020 

gia hạn đến 

7/2021 

75,664.00 

EUR 

- Đang thực hiện 

- Tiếp tục đánh giá chương trình 

giảng dạy bậc cao học về canh tác 

nông nghiệp bền vững 

-Dịch thuật bài giảng 

- Kiểm định chất lượng chương 

trình học và thực hiện chương trình 

học 
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An 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

TS. Hoàng Văn 

Chuyển 

ThS. Nguyễn Thị 

Vân 

2, ĐỀ TÀI KHCN CÁC CẤP           

2,1 ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ           

1 

B2019 - TTN - 01: 

Tính bị chặn của 

các toán tử tích 

phân kì dị và hoán 

tử 

ThS. Dương Quốc 

Huy 

PGS.TS. Lương 

Đăng Kỳ 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Huề  

TS. Phạm Hữu 

Khánh 

ThS. Từ Thị Việt 

Hà 

  1/2019-

12/2020 

250 Đã nghiệm thu 

2 

B2019 - TTN - 02: 

Nghiên cứu đặc 

điểm cấu trúc, tái 

sinh và xác định 

khả năng phục hồi 

rừng tự nhiên tại 

Vườn Quốc gia Tà 

Đùng, tỉnh Đắk 

Nông 

TS. Nguyễn Thanh 

Tân 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương 

ThS. Nguyễn Đức 

Định 

ThS. Lê Đình Nam  

ThS. Phan Thị 

Hằng 

  1/2019-

12/2020  

gia hạn 

6/2021 

600 Chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ 
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KS. Hoàng Văn 

Thể  

KS. Đào Phi Tiến 

3 

B2019 - TTN - 03: 

Phát triển du lịch 

dựa vào cộng đồng 

vùng Tây Nguyên 

ThS. Hà Thị Kim 

Duyên 

PGS. TS. Lê Đức 

Niêm 

ThS. Từ Thị 

Thanh Hiệp 

ThS. Lê Việt Anh 

ThS. NCS. Bùi 

Ngọc Tân 

ThS. Phạm Thị 

Oanh 

ThS. Nguyễn Đức 

Quyền 

ThS. NCS.  

Nguyễn Thị Tuyền 

CN. Nguyễn Sơn 

Hưng 

CN. Nguyễn 

Trung Đức  

  

1/2019-

12/2020   

gia hạn 

6/2021 

350 Chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở 
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4 

B2020-TTN-01: 

Phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp đối 

với đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

PGS.TS. Lê Đức 

Niêm 

TS. Lê Thế Phiệt 

TS. Nguyễn Văn 

Đạt 

TS. Nguyễn Văn 

Hóa 

ThS. Nguyễn Đức 

Quyền 

ThS. Võ Xuân Hội 

ThS. Hà Thị Kim 

Duyên 

CN. Nguyễn Việt 

Nhân 

CN. Đoàn Thị Kim 

Oanh 

CN. Nguyễn Thị 

Quỳnh Thảo 

PGS.TS. Lê 

Đức Niêm 

1/2020 -

12/2021 

370 Đang thực hiện 

5 

B2020-TTN-02: 

Nghiên cứu sự lưu 

hành, đặc điểm dịch 

tễ học và biện pháp 

phòng trị sán dây và 

ấu trùng sán dây 

(Taenia solium, T. 

saginata, T. asiatica 

và T. hydatigena) ở 

bò, heo và chó tại 

tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Thị 

Vân Anh 

ThS. Nguyễn Văn 

Trọng 

ThS. Ngô Quốc 

Hiếu 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Diên 

ThS. Lương 

Huỳnh Việt Thắng 

ThS. Nguyễn Văn 

Thái 

ThS. Hoàng Hải 

TS. Nguyễn 

Ngọc Đỉnh 

1/2020 -

12/2021 

390 Đang thực hiện 
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Phúc 

CN. Hoàng Thị 

Kim Trang 

6 

B2020-TTN-03: 

Nghiên cứu tuyển 

chọn giống và một 

số biện pháp kỹ 

thuật trồng cây 

diêm mạch 

(Chenopodium 

quinoa Wild.) tại 

Tây Nguyên 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

TS. Đỗ Thị Nga 

TS. Hoàng Văn 

Chuyển 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Hữu 

ThS. Nguyễn Hải 

Đăng 

ThS. Trần Thị 

Biên Thùy 

PGS.TS. Nguyễn 

Việt Long 

KS. Lê Đình 

Thắng 

  1/2020 -

12/2021 

300 Đang thực hiện 
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B2020-TTN-04: 

Nhân dòng phân tử 

và phân tích hệ 

thống gene 

chitinase từ vi 

khuẩn Bacillus 

velezensis 

RB.IBE29 được 

phân lập ở Tây 

Nguyên 

TS. Trần Minh 

Định 

PGS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Vinh 

TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Hạnh 

ThS. Trịnh Thị 

Huyền Trang 

ThS. Ngô Văn 

Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Huyền 

CN. Huỳnh 

Nguyễn Tố Uyên 

CN. Vũ Bích Thủy 

  1/2020 -

12/2021 

410 Đang thực hiện 

  

B2021-TTN-02: 

Phát triển bền vững 

chuỗi giá trị sắn ở 

Tây Nguyên 

ThS. Ao Xuân Hòa 

TS. Nguyễn Thanh 

Trúc 

TS. Lê Thế Phiệt 

TS. Đỗ Thị Nga 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

ThS. Võ Xuân Hội 

ThS. Vũ Trinh 

Vương 

ThS. Nguyễn Văn 

Toàn 

  1/2021-

12/2022 

                          

365  

Đang thực hiện 



1075 

 

ThS. Trương Văn 

Thảo 

CN. Lê Nguyễn 

Hồng Huệ 

  

B2021-TTN-03: 

Nghiên cứu thành 

phần, cấu trúc hoá 

học và hoạt tính 

kháng oxy hoá và 

hạ đường huyết của 

các hợp chất tự 

nhiên từ cây ổi rừng 

tại M’Drak, Đắk 

Lắk dùng làm 

nguyên liệu phát 

triển thực phẩm 

chức năng hỗ trợ 

bệnh đái tháo đường 

PGS. TS. Nguyễn 

Quang Vinh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thảo 

TS. Trần Minh 

Định 

TS. Trần Văn 

Cường 

ThS. Lê Cao Linh 

Chi 

ThS. Mai thị Hải 

Anh 

ThS. Ngô Thị 

Ngọc Yến 

CN. Nguyễn Thị 

Anh Thư 

Nguyễn Thị Lan 

  1/2021-

12/2022 

                          

385  

Đang thực hiện 

  

B2021-TTN-04: 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng tính đa hình 

gen PIT1 đến năng 

suất, chất lượng thịt 

PGS.TS. Phạm 

Thế Huệ 

PGS.TS. Trần 

Quang Hạnh 

ThS. Mai Thị 

  1/2021-

12/2022 

                          

255  

Đang thực hiện 
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của quần thể bò lai 

Red Angus, bò lai 

Blanc Bleu Belge 

và bò lai Charolais 

nuôi tại Đắk Lắk 

nhằm cải tiến công 

tác nhân giống và 

nuôi dưỡng bò thịt 

Xoan 

ThS. Bùi Như 

Linh 

ThS. Ngô Thị Kim 

Chi 

KS. Trần Thị 

Thắm 

2,2 ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ 

  
        

1 

T2020-01 CB: Phân 

tích khả năng thấm 

nước của đất và lớp 

thảm mục rừng lá 

rộng thường xanh 

vườn quốc gia Chư 

Yang Sin, tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. Hồ Đình Bảo 

Khoa NLN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.90  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

2 

T2020-02 CB: Điều 

tra đặc điểm vi sinh 

vật (vi khuẩn, xạ 

khuẩn, nấm mốc) 

đất rừng Khộp tại 

huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Hải 

Đăng 

Khoa NLN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.31  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

3 

T2020-03 CB: 

Khảo sát điều kiện 

chần, chế độ sấy 

đến một số chỉ tiêu 

hóa, lý và hoạt tính 

ThS. Mai Thị Hải 

Anh 

Khoa NLN   

1/2020-

12/2020 

                       

29.50  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường 
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sinh học của bột vỏ 

trái thanh long  

4 

T2020-04 CB: 

Nghiên cứu các 

điều kiện môi 

trường ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng 

của giống nấm rơm 

(Volvariella 

volvacea) trong môi 

trường nhân nuôi 

dạng dịch thể 

ThS. Đỗ Thị Kiều 

An 

Khoa NLN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.66  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường, Trung tâm ứng 

dụng và tư vấn nông nghiệp 

5 

T2020-05 CB: Ảnh 

hướng của phân 

xanh từ lạc dại 

(Pinto peanut) đến 

sinh trưởng, phát 

triển và năng suất 

của rau cải ngọt 

CN-05 tại trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Trần Thị 

Biên Thùy 

Khoa NLN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.04  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

6 

T2020-06 CB: Một 

số đặc điểm dịch tễ 

học Rickettsia Flis 

ở chó và người nuôi 

tại thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. Nguyễn 

Quốc Hiếu 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y   

1/2020-

12/2020 

                       

28.75  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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7 

T2020-07 CB: Vai 

trò của  cầu trùng 

(Eimeria spp.) trong 

hội chứng tiêu chảy 

ở dê nuôi tại thành 

phố Buôn Ma Thuột 

và biện pháp phòng 

trị 

BSTY. Phạm Thị 

Tú Anh 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.46  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

8 

T2020-08 CB: Tình 

hình lưu hành 

Leptospira spp. ở 

lợn tại huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Văn 

Thái 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2020-

12/2020 

                       

28.70  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

9 

T2020-09 CB: Sự 

lưu hành của 

Rickettsia felis 

trong quần thể bọ 

chét kí sinh trên chó 

tại thành phố Buôn 

Ma thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. Nguyễn Văn 

Trọng 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.70  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

10 

T2020-10 CB: 

Đánh giá chất lượng 

nguồn nước sử dụng 

trong chăn nuôi gà 

trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma Thuột 

BSTY. Đặng Thị 

Phương Thảo 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.09  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

11 

T2020-11 CB: Một 

số đặc điểm dịch tễ, 

bệnh lý của 

Histomonasois trên 

ThS. Huỳnh Thị 

Hồng Ngọc 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.30  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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gà thịt nuôi tại 

Thành phố Buôn 

Ma Thuột và biện 

pháp phòng, trị 

12 

T2020- 12 CB: Ảnh 

hưởng của sử dụng 

thức ăn tự phối trộn 

từ nguồn nguyên 

liệu sẵn có tại địa 

phương đến hiệu 

quả kinh tế của nuôi 

lợn thương phần 

giai đoạn lợn choai 

đến xuất chuồng 

ThS. Nguyễn Đức 

Điện 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.98  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và chuyển giao cho 

các nông hộ nuôi lợn trên thành phố 

Buôn Ma Thuột 

13 

T2020- 13 CB: 

Khảo sát các điều 

kiện quan sát bầu 

trời tại trường đại 

học Tây Nguyên 

TS. Lê Minh Tân 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.50  

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

14 

T2020- 14 CB: Xây 

dựng bộ tiêu bản chi 

nấm san hô 

Ramaria Holmsk 

(1970) thu thập tại 

vườn quốc gia Chư 

Yang Sin 

ThS. Nguyễn Hữu 

Kiên 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

28.18  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

01 bộ tiêu bản mẫu vật và bộ ảnh 

màu 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

15 

T2020- 15 CB: 

Chéo hóa đồng thời 

bốn ma trậnvà ứng 

dụng 

ThS. Nguyễn Thị 

Ngân 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2020-

12/2020 

                       

23.59  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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16 

T2020- 16 CB: 

Thiết kế các chủ đề 

dạy học theo định 

hướng giáo dục 

STEM cho học sinh 

phổ thông 

ThS Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.26  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và các  trường 

THPTTH  

17 

T2020- 17 CB: 

Nghiên cứu lên men 

vỏ tôm tạo chế 

phẩm sinh học có 

hoạt tính kháng 

tuyến trùng và kích 

thích sinh trưởng 

trên cây hồ tiêu 

trong điều kiện nhà 

lưới 

TS. Nguyễn Văn 

Bốn 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.98  

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

18 

T2020- 18 CB: Xây 

dựng bộ tiêu bản 

các loài thuộc họ 

Bìm bìm 

(Convolvulaceae) ở 

Vườn quốc gia Yok 

Don 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.89  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Bộ tiêu bản mẫu khô và ảnh các cây 

Bìm bìm 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và vườn quốc gia 

Yokdon, tỉnh Đắk Lắk 

19 

T2020- 19 CB: Phát 

triển năng lực thực 

nghiệm hóa học cho 

học sinh Trường 

THPT Thực hành 

Cao Nguyên 

ThS. Đặng Thị 

Thùy My 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.08  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và trường THPTTH 

Cao Nguyên 
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20 

T2020- 20 CB: 

Nghiên cứu lý 

thuyết và mô phỏng 

khả năng hấp phụ 

thuốc bảo vệ thực 

vật thuộc nhóm chất 

hữu cơ khó phân 

hủy dichloro 

diphenyl 

trichloroethane 

(DDT) và 

1,2,3,4,5,6 – 

hexachloro 

cychlohexane (666) 

trên một số chất hấp 

phụ bằng phương 

pháp phiếm hàm 

mật độ 

ThS. Phạm Thị Bé 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

26.48  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

21 

T2020- 22 CB: 

Kiến thức thực hành 

vể phòng chống tại 

nạn thương tích ở 

trẻ nhỏ của bà mẹ 

có con đang điều trị 

nội trú tại khoa Nhi 

bệnh viện đa khoa 

vùng Tây Nguyên 

năm 2019-2020 

ThS. Vũ Thị Lan 

Anh 

Khoa Y dược 

  

1/2020-

12/2020 

                       

28.93  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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22 

T2020- 23 CB: Sự 

tuân thủ điều trị của 

bệnh nhân bị tăng 

huyết áp đang điều 

trị ngoại trú tại bệnh 

viện trường Đại học 

Tây Nguyên năm 

2020 

ThS. Phan Thị 

Huyền Trang 

Khoa Y dược 

  

1/2020-

12/2020 

                       

28.94  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và bệnh viện đa 

khoa vùng Tây Nguyên 

23 

T2020- 24 CB: Xác 

định tỉ lệ nhiễm 

Helicobacter pylori 

ở bệnh nhân nội soi 

dạ dày tá tràng tại 

Bệnh viện trường 

Đại học Tây 

Nguyên  

BS. Nguyễn Thị 

Lệ 

Bệnh viện ĐHTN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

19.78  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

24 

T2020- 25 CB: 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của độ lớn 

đòn bẩy tài chính 

đến mức độ quản trị 

lợi nhuận trên Báo 

cáo tài chính của 

các công ty niêm 

yết trên Sở giao 

dịch chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

ThS. Phạm Thanh 

Hùng 

Khoa Kinh tế 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.31  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và Bệnh viện Đại 

học Tây Nguyên 

25 

T2020- 26 CB: Phát 

triển dịch vụ trung 

gian phái sinh hàng 

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

Khoa Kinh tế 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.73  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 
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hóa nông sản tại các 

ngân hàng thương 

mại trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

26 

T2020- 27 CB: Phát 

triển ngân hàng 

xanh tại các ngân 

hàng thương mại 

trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

ThS. Trần Thị 

Ngọc Hạnh 

Khoa Kinh tế 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.75  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

27 

T2020- 28 CB: 

Thực trạng đăng ký 

kinh doanh theo 

Luật doanh nghiệp 

2014 tại tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. Phan Thúy 

An 

Khoa Kinh tế 
  

1/2020-

12/2020 

                       

22.17  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

28 

T2020- 29 CB: Các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến khởi nghiệp của 

sinh viên trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Đức 

Quyền 

Khoa Kinh tế 
  

1/2020-

12/2020 

                       

28.45  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

29 

T2020- 30 CB: 

Thương mại điện tử 

trong doanh nghiệp 

kinh doanh lữ hành 

và lưu trú tại tỉnh 

Đắk Lắk  

ThS. Lê Việt Anh 

Khoa Kinh tế 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.10  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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30 

T2020- 31 CB: 

Đánh giá các học 

phần môn học Giáo 

dục thể chất cho 

sinh viên không 

chuyên trường Đại 

học Tây Nguyên 

năm 2020 

TS. Lê Tử Trường 

Khoa Sư phạm 

  

1/2020-

12/2020 

                       

26.76  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

31 

T2020- 32 CB: 

Khảo sát nhu cầu 

của cán bộ-viên 

chức và sinh viên 

trong việc tham gia 

hoạt động thể dục 

thể thao ngoại khóa 

tại trường Đại học 

Tây Nguyên 

ThS. Bùi Thị Thủy 

Khoa Sư phạm 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.40  

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

32 

T2020- 33 CB: Rèn 

luyện kỹ năng thiết 

kế hoạt động trải 

nghiệm trong dạy 

học Tự nhiên và Xã 

hội cho sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu 

học, trường Đại học 

Tây Nguyên 

CN. Nguyễn Hữu 

Hiếu 

Khoa Sư phạm 

  

1/2020-

12/2020 

                       

23.75  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

33 

T2020- 34 CB: 

Giáo dục giá trị 

sống cho sinh viên 

trường Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Lê Quang 

Hùng 

Khoa Sư phạm   

1/2020-

12/2020 

                       

28.84  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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34 

T2020- 35 CB: 

Nâng cao năng lực 

dạy học đọc hiểu 

văn bản trong môn 

Tiếng Việt cho sinh 

viên ngành Giáo 

dục tiểu học trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Lưu Thị  Dịu 

Khoa Sư phạm 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.36  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

35 

T2020- 36 CB: 

Nghiên cứu xu 

hướng chọn nghề 

của học sinh THPT 

người dân tộc thiểu 

số tỉnh Đắk Lắk 

TS. Vũ Minh 

Chiến 

Khoa Sư phạm 
  

1/2020-

12/2020 

                       

29.02  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

36 

T2020- 37 CB: 

Giáo dục phương 

pháp tuyên truyền 

Hồ Chí Minh cho 

sinh viên trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Lại Thị Ngọc 

Hạnh 

Khoa Lý luận 

chính trị   

1/2020-

12/2020 

                       

24.29  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường, Ban nghiên cứu 

học sinh DTTS - Sở GD&ĐT 

37 

T2020- 38 CB: Vấn 

đề giữ gìn và phát 

huy giá trị văn hóa 

các dân tộc thiểu số 

tại chỗ ở Tây 

Nguyên hiện nay 

ThS. Lê Thị Hồng 

Hạnh 

Khoa Lý luận 

chính trị 
  

1/2020-

12/2020 

                       

26.16  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

38 

T2020- 39 CB: 

Nâng cao năng lực 

viết văn nghị luận 

ThS. Lương Văn 

Hà   

1/2020-

12/2020 

                       

28.26  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 
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cho học sinh 

Trường THPT Thực 

hành Cao Nguyên 

Trường THPTTH 

Cao Nguyên 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

39 

T2020- 41 CB: 

Nghiên cứu một số 

tính chất của mật 

ong hoa cà phê nuôi 

tại một số vùng 

trồng cà phê đã cấp 

chứng nhận chỉ dẫn 

địa lý cà phê  thành 

phố Buôn Ma Thuột 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Vinh 

Viện CNSH&MT 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.59  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường và trường THPTTH 

Cao Nguyên 

40 

T2020- 42 CB: Vận 

dụng một số trò 

chơi thể thao quân 

sự vào hoạt động 

học tập của sinh 

viên ở Trung tâm 

GDQPAN Trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

CN. Lê Viết 

Quỳnh 

Trung tâm 

GDQPAN 

  

1/2020-

12/2020 

                       

25.61  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

41 

T2020- 43 CB: 

Năng lực thực thi 

nhiệm vụ của đội 

ngũ viên chức hành 

chính phòng Đào 

tạo đại học và 

phòng công tác sinh 

viên tại trường Đại 

học Tây Nguyên 

ThS. Nguyễn Văn 

Minh 

Phòng TCCB 

  

1/2020-

12/2020 

                       

29.66  

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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42 

T2020- 44 CB: 

Pháp luật về an toàn 

thực phẩm đối với 

các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống từ thực tiễn tại 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn 

Trường Tam 

Khoa Kinh tế 

  

1/2020-

12/2020 

                       

26.79  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường 

43 

T2020-45CBTĐ: 

Dự báo và phân tích 

tình hình sản xuất, 

tiêu thụ cà phê của 

tỉnh Đắk Lắk giai 

đoạn 2021-2030 sử 

dụng mô hình dự 

báo Xám 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Khoa Kinh tế 

  

10/2020-

10/2021 

                     

100.00  

- Đang thực hiện 

44 

T2020-45CBTĐ: 

Sự pha trộn Lepton 

và pha trộn Quark 

trong mô hình 

chuẩn mở rộng B-L 

với nhóm đối xứng 

gián đoạn  

PGS.TS. Võ Văn 

Viên 

Khoa KHTN&CN 

  

10/2020-

10/2021 

                     

100.00  

- Đang thực hiện 

45 

T2020-01 SV: Thử 

nghiệm sản xuất trà 

túi lọc từ lá đinh 

lăng lá nhỏ 

(Polyscias fruticosa 

(L.) Harms) được 

trồng tại Đắk Lắk 

Sv. Hoàng Văn 

Công 

GVHD: ThS. 

Nguyễn Thị Thảo 

Khoa Nông lâm 

nghiệp 

  

1/2020-

12/2020 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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46 

T2020-02 SV: Ảnh 

hưởng của việc bổ 

sung bột nghệ đến 

sinh trưởng của gà 

lai (Gà nòi x gà 

Lương Phượng)  

nuôi thương phẩm 

tại TP. Buôn Ma 

Thuột 

SV. Lê Minh Hải 

Lê Ngọc Ánh 

Dương Thanh 

Bình 

Nguyễn Trọng 

Quý 

GVHD:  ThS. 

Nguyễn Đức Điện 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.99  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

47 

T2020-03 SV: Ảnh 

hưởng của việc bổ 

sung probiotic đến 

sinh trưởng của gà 

lai F1 (Gà nòi x Gà 

ri) nuôi thương 

phẩm tại Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

SV. Hồ Viết 

Thanh  

Bùi Phạm Thiên 

Hoàng  

Ngô Nguyên Vũ 

Phan Tấn Phước 

Lớp Thú y K2016 

Bùi Hải Yến 

Lớp Thú y K2018 

GVHD: ThS. 

Nguyễn Đức Điện 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

48 

T2020-04 SV: Xác 

định các quần thể ve 

và bọ chét ký sinh 

trên chó nuôi tại 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

SV. Mai Thị Hoa 

Lê Thị Bé Hà 

Trần Phương Thảo 

Ngân 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Tạ Thị Thanh 

Phương 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.88  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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Lớp Thú y K16 

GVHD: ThS. 

Nguyễn Văn 

Trọng 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

49 

T2020-05 SV: Đánh 

giá sự hài lòng của 

sinh viên về chất 

lượng dịch vụ tại 

ngân hàng Agribank 

chi nhánh Đại học 

Tây Nguyên 

SV. Đỗ Thị Thêm 

Nguyễn Thị Thắm 

Hoàng Minh Anh 

Thư 

Lớp QTKD TM 

K17 

GVHD: ThS. Từ 

Thị Thanh Hiệp 

Khoa Kinh tế 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.68  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

50 

T2020-06 SV: 

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

động lực học tập 

của sinh viên ngành 

kế toán, trường Đại 

học Tây Nguyên 

Sv. Vũ Thị Mai 

Trang 

Phạm Thị Trang 

Dương Trần Thị 

Thu Thủy 

Lê Thị Thúy 

Nguyễn Thị Tuyết 

Ngân 

Lớp Kế toán 

K2017 

GVHD: ThS. 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo (B) 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.73  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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51 

T2020-07 SV: 

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

quyết định chọn 

trường đại học, cao 

đẳng của học sinh 

trường THPT thực 

hành Cao Nguyên 

sv. H Djoan Knul       

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 

Rô H' Chuyên 

Nguyễn Thị Diệu 

Hằng 

Lớp Kế toán 

K2017 

GVHD: ThS. Bùi 

Thị Hiền 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.85  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

52 

T2020-08 SV: Tiếp 

cận dịch vụ xã hội 

của đồng bào dân 

tộc thiểu số ở huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk 

Sv. Trần Quốc Bảo 

Nguyễn Hoài 

Trung 

Nay Lâm 

Y Truyên  Êban 

GVHD: ThS. 

Nguyễn Thị Minh 

Phương. 

Khoa Kinh tế 

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.95  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

53 

T2020-09 SV: Tìm 

hiểu kĩ năng tự bảo 

vệ của trẻ 3-4 tuổi ở 

một số trường mầm 

non trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma 

Thuột 

SV: Lê Thị Mỹ 

Ngọc 

H Thuy K'sơr 

Lớp GD Mầm Non 

K17 

GVHD: ThS. Trần 

Thị Thùy Trang 

Khoa Ngoại ngữ   

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.64  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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54 

T2020-10 SV: 

Những yếu tố ảnh 

hướng tới sinh viên  

ngành trường Sư 

phạm Đại học Tây 

Nguyên trong việc 

học và thi kỹ năng 

nói tiếng Anh bậc 3 

theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc của 

Việt Nam 

sv. Lâm Bảo Ngọc 

Lớp Sư phạm Anh 

K17 

Rơ Ô WIn 

Trần Minh Thư 

Lớp Sư phạm Anh 

K18 

GVHD: ThS. 

Đoàn Thị Dung 

  

1/2020-

12/2020 

                         

8.85  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

55 

T2020-11 SV: Ảnh 

hưởng phong cách 

học của sinh viên 

năm nhất Khoa 

Ngoại ngữ trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

sv.  Nguyễn Thị 

Chinh       

Nguyễn Đào 

Khánh Linh 

GVHD: ThS. Trần 

Ngọc Anh 

Khoa Ngoại ngữ   

  

1/2020-

12/2020 

                         

9.42  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

56 

T2020-12 SV: So 

sánh, đối chiếu cách 

đặt câu hỏi trong 

tiếng Anh và tiếng 

Pháp 

sv.  Nguyễn Thị 

Hà Nhung 

Nguyễn Hữu Đại 

Lộc 

Nguyễn Bá 

Trường 

Nguyễn Thị Mai 

Lớp Sư phạm Anh 

K2017 

GVHD: ThS. 

Hoàng Minh Thu 

Hương 

Khoa Ngoại ngữ 

  

1/2020-

12/2020 

                         

6.58  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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57 

T2020-13 SV: Từ 

ngữ Tiếng Anh viết 

tắt phổ biến trên 

Facebook của sinh 

viên trường Đại học 

Tây Nguyên khóa 

2017 

sv. Phan Thị Bích 

Thùy,  

Nguyễn Thị Tú 

Anh  

Nguyễn Thị Như 

Huyền 

Nguyễn Thị Thanh 

GVHD: ThS. 

Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

Khoa Ngoại ngữ 

  

1/2020-

12/2020 

9.71 01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

58 

T2021-01CB: 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái và thử nghiệm 

một số chủng nấm 

kí sinh côn trùng 

trong phòng trừ sinh 

học loài rệp sáp 

chính hại rễ cây hồ 

tiêu tại Đắk Lắk 

ThS. Trần Thị Huế 

Khoa NLN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

30.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

59 

T2021-02CB: Phân 

vùng hạn làm cơ cở 

định hướng sử dụng 

đất trong điều kiện 

biến đổi khí hậu tại 

huyện Ea Sup, tỉnh 

Đắk Lắk 

TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Khoa NLN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.91  

Đang thực hiện 

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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60 

T2021-03CB: Phân 

tích và dự báo biến 

động lớp phủ mặt 

đất tại huyện Cư 

Mgar, tỉnh Đăk 

Lăk” 

ThS. Nguyễn Thúy 

Cường 

Khoa NLN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.11  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

61 

T2021-04CB: Thử 

nghiệm nhân giống 

một số loài cây rừng 

bản địa tại trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Trần Thị 

Xuân Phấn 

Khoa NLN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.97  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

62 

T2021-05CB: Điều 

tra và đánh giá khả 

năng phòng trừ sâu 

keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda Smith 

hại cây ngô của một 

số loài thiên địch tại 

huyện Eakar, tỉnh 

Đắk Lắk. 

ThS. Trần Thị Lệ 

Trà 

Khoa NLN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.83  

Đang thực hiện 

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

63 

T2021-06CB: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

và theo dõi quản lý 

rừng trồng bảo tồn 

và cảnh quan tại 

trường Đại học Tây 

Nguyên 

TS. Đặng Thành 

Nhân 

Khoa NLN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.61  

Đang thực hiện 

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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64 

T2021-07CB: Khảo 

sát sự lưu hành và 

yếu tố nguy cơ 

nhiễm giun xoăn dạ 

múi khế 

(trichostrongylus 

spp.) trên bò tại 

huyện Krông Buk 

tỉnh Đắk Lắk. 

ThS. Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

65 

T2021-08CB: Hiệu 

quả nuôi vỗ béo dê 

thịt nuôi trong nông 

hộ trên địa bàn 

huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai. 

ThS. Bùi Thị Như 

Linh 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.92  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

66 

T2021-09CB: Khả 

năng sinh sản của 

gà Ai Cập lai M15 

nuôi tại thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

KS. Trần Thị 

Thắm 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.93  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

67 

T2021-10CB: Bảo 

quản và chế biến 

phụ phẩm của trái 

ngô sau thu hoạch 

làm thức ăn cho bò 

thịt tại Huyện 

Eakar, Đắk Lắk 

ThS. Mai Thị 

Xoan 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y   

1/2021-

12/2021 

                       

29.55  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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68 

T2021-11CB: 

Nghiên cứu chế 

biến, bảo quản và 

sử dụng phụ phẩm 

của trái mít sau thu 

hoạch làm thức ăn 

cho bò thịt tại 

huyện Eakar, Đắk 

Lắk 

 ThS. Ngô Thị 

Kim Chi 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.82  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

69 

T2021-12CB: Xây 

dựng các bài thực 

hành hóa học đại 

cương cho sinh viên 

theo mô hình thí 

nghiệm hóa học 

lượng nhỏ 

ThS. Đinh Thị 

Xuân Thảo 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

70 

T2021-12CBTĐ: 

Mô phỏng sự tạo 

sợi của protein trên 

bề mặt  

TS. Phùng Nguyễn 

Thái Hằng 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

50.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo quốc tế uy tín 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

71 

T2021-13CB: Bồi 

dưỡng năng lực mô 

hình hóa toán học 

cho học sinh trung 

học phổ thông 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương Đông 

Khoa KHTN&CN   

1/2021-

12/2021 

                       

29.26  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

72 

T2021-14CB: Tổng 

hợp và xác định cấu 

trúc phức chất của 

một số kim loại 

chuyển tiếp với 

phối tử 5,7-

ThS. Ninh Thị 

Minh Giang 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.63  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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Dichloro-8-

Hydroxyquinoline 

Thiosemicarbazones 

73 

T2021-15CB: Khảo 

sát một số yếu tố 

ảnh hưởng đến quy 

trình thực hiện tiêu 

bản cố định phục vụ 

cho bài thực hành 

phân bào nguyên 

nhiễm 

ThS. Phạm Thị 

Phương 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.92  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

74 

T2021-16CB: Đánh 

giá sự đa dạng loài 

của chi Thóc lép 

(Desmodium Desv., 

1813) trong họ Đậu 

(Fabaceae Lindl., 

1836) ở Vườn quốc 

gia Yok Don. 

ThS. Trần Thị 

Thanh Thảo 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.98  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

75 

T2021-17CB: Bài 

toán tối ưu hai cấp  

ThS. Lê Bá Thông 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

26.74  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

76 

T2021-18CB: Đánh 

giá thành phần loài 

của họ Bông 

(Malvaceae Juss., 

1789) ở Vườn quốc 

gia Yok Don. 

ThS. Nguyễn Thị 

Thủy 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.37  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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77 

T2021-19CB: 

Nghiên cứu một số 

tính chất nghiệm 

của bài toán 

Dirichlet cho 

phương trình truyền 

sóng kiểu carrier có 

chứa số hạng đàn 

hồi nhớt. 

ThS. Đoàn Thị 

Thúy Vân 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

27.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

78 

T2021-20CB: Tối 

ưu hóa điều kiện 

sản sinh và khảo sát 

một số hoạt tính 

sinh học của 

polysaccharide 

ngoại bào từ vi 

khuẩn lam phân lập 

được tại Buôn Ma 

Thuột 

ThS. Nguyễn 

Minh Trung 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.86  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

79 

T2021-21CB: Tình 

hình sử dụng insulin 

ở bệnh nhân đái tháo 

đường tuýp 2 điều trị 

ngoại trú tại Bệnh 

viện Trường Đại học 

Tây Nguyên giai 

đoạn 2019-2020.  

ThS. Trần Thị 

Nguyên Đăng 

Khoa Y dược 

  

1/2021-

12/2021 

                       

16.80  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

80 

T2021-22CB: Chất 

lượng giấc ngủ và 

một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân 

ThS. Chu Thị 

Giang Thanh 

Khoa Y dược 
  

1/2021-

12/2021 

                       

27.66  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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sau phẫu thuật tại 

bệnh viện đa khoa 

vùng Tây Nguyên 

năm 2021  

81 

T2021-23CB: Khảo 

sát sự hài lòng của 

nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Đại học 

Tây Nguyên và 

Bệnh viện đa khoa 

thành phố Buôn Ma 

Thuột năm 2021 

ThS. Vũ Thị Thu 

Hường 

Khoa Y dược 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.79  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

82 

T2021-24CB: Tỷ lệ 

mổ lấy thai theo 

nhóm phân loại của 

Robson tại bệnh 

viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên 2021 

ThS. Nguyễn Tiến 

Công 

Khoa Y dược 
  

1/2021-

12/2021 

                       

28.66  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

83 

T2021-25CB: Kiến 

thức và sự nhận biết 

của bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi về bệnh 

viêm phổi tại Bệnh 

viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên năm 

2021 

ThS.Nguyễn Thị 

Kim Quyên 

Khoa Y dược 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.98  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

84 

T2021-26CB: Tỷ lệ 

mắc đái tháo đường 

type 2 ở bệnh nhân 

bị lao phổi và một 

số yếu tố liên quan 

BS. Trịnh Bá 

Hùng Mạnh  

Khoa Y dược   

1/2021-

12/2021 

                       

20.87  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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tại bệnh viện lao và 

bệnh phổi Đăk Lăk 

năm 2021 

85 

T2021-27CB: Đặc 

điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng bệnh 

Thalassemia ở trẻ 

em tại bệnh viện đa 

khoa vùng Tây 

Nguyên năm 2021. 

ThS.Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

Khoa Y dược 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.87  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

86 

T2021-28CB: Đặc 

điểm lâm sàng, một 

số biến chứng và 

phương pháp điều 

trị sơ sinh non tháng 

tại Bệnh viện đa 

khoa vùng tây 

nguyên năm 2021 

ThS. Lê Thị Lệ 

Thuỷ 

Khoa Y dược 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.43  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

87 

T2021-29CB: Đặc 

điểm nội soi, mô 

bệnh học và kiểu 

hình miễn dịch các 

u lympho dạ dày-

ruột tại bệnh viện 

trường Đại học Y 

dược Huế năm 2020 

-2021 

ThS.Nguyễn Duy 

Thịnh 

Khoa Y dược 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.40  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

88 

T2021-30CB: Đánh 

giá tình trạng giảm 

thính lực ở trẻ sơ 

ThS. Trần Cẩm 

Duyên 

Khoa Y dược 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 
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sinh bằng đo âm ốc 

tai sàng lọc tại Bệnh 

viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên năm 

2021 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

89 

T2021-31CB: Đánh 

giá hiệu quả của 

Albendazole và 

Thiabenazole trong 

điều trị bệnh nhiễm 

Toxocara.spp tại 

Bệnh viện Đại học 

Tây Nguyên 

BS. Trần Thị Thu 

Thanh 

Bệnh viện ĐHTN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

16.38  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

90 

T2021-32CB: Đánh 

giá sự tương quan 

giữa kết quả cận 

siêu âm chẩn đoán 

viêm ruột thừa cấp 

với kết quả chẩn 

đoán sau mổ  tại 

Bệnh viện trường 

Đại học Tây 

Nguyên năm 2021 

BS.CKI. Trần Đào 

Minh Ngọc 

Bệnh viện ĐHTN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

27.42  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

91 

T2021-33CB: Đánh 

giá mức độ hài lòng 

của người bệnh về 

thời gian chờ khám 

bệnh ngoại trú tại 

Bệnh viện trường 

Đại học Tây 

Nguyên năm 2021 

CNĐD. Võ Thị 

Ngọc Phượng 

Bệnh viện ĐHTN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

22.71  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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92 

T2021-34CB: Các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng hệ 

thống thông tin kế 

toán tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Thị 

Đức Hiếu 

Khoa Kinh tế 

  

1/2021-

12/2021 

                       

26.16  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

93 

T2021-35CB: Các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng báo 

cáo tài chính của 

các doanh nghiệp cà 

phê tại Tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. Bùi Thị 

Thanh Thùy 

Khoa Kinh tế 

  

1/2021-

12/2021 

                       

20.80  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

94 

T2021-36CB: Các 

nhân tố ảnh hưởng 

tới thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

các ngân hàng 

thương mại trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Bùi Thị Thu 

Hằng 

Khoa Kinh tế 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

95 

T2021-37CB: Kế 

toán quản trị chi phí 

môi trường trong 

các doanh nghiệp cà 

phê trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Hà 

Hồng Anh 

Khoa Kinh tế 
  

1/2021-

12/2021 

                       

28.94  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

96 

T2021-38CB:Phát 

triển Hợp tác xã 

nông nghiệp trên 

ThS. Huỳnh Thị 

Nga 

Khoa Kinh tế 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.93  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 
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địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

97 

T2020-39CB: Tài 

sản thương hiệu 

Agribank tiếp cận 

từ khách hàng - 

trường hợp nghiên 

cứu tại Đắk Lắk 

ThS. Trương Ngọc 

Hằng 

Khoa Kinh tế 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.86  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

98 

T2021-40CB: Tác 

động của dịch 

COVID-19 đến kết 

quả kinh doanh 

nghiệp của các 

doanh nghiệp 

Logistics trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk  

ThS. Trương Văn 

Thảo 

Khoa Kinh tế 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.89  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

99 

T2021-41CB: Tác 

động của vốn tín 

dụng ngân hàng đến 

thu nhập của nông 

hộ trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

ThS. Võ Xuân Hội 

Khoa Kinh tế 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.83  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

100 

T2021-42CB: Các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến quyết định lựa 

chọn điểm đến Đắk 

Lắk của khách du 

lịch 

ThS. Từ Thị 

Thanh Hiệp 

Khoa Kinh tế 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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101 

T2021-43CB: Nhân 

Vật nam giới trong 

truyện ngắn nữ Việt 

Nam  đương đại qua 

khảo sát một số tác 

giả tiêu biểu 

ThS. Trần Thị Lệ 

Thanh 

Trung tâm KHXH 

Nhân văn 
  

1/2021-

12/2021 

                       

22.88  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

102 

T2021-44CB: Xây 

dựng hệ thống bài 

tập phát triển sức 

bền tốc độ cho nam 

VĐV bóng đá U14 - 

15 trường Năng 

khiếu TDTT tỉnh 

Đắk Lắk 

ThS. Trần Văn 

Hưng 

Khoa Sư phạm 

  

1/2021-

12/2021 

                       

17.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

103 

T2021-45CB: Phát 

triển năng lực giao 

tiếp và hợp tác cho 

sinh viên Sư phạm, 

trường Đại học Tây 

Nguyên thông qua 

dạy học dự án 

ThS. Bùi Thị Tâm 

Khoa Sư phạm 

  

1/2021-

12/2021 

                       

28.79  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

104 

T2021-46CB: Ứng 

dụng phương pháp 

Montessori vào hoạt 

động khám phá 

khoa học cho trẻ 3- 

4 tuổi ở trường 

mầm non thực hành 

11-11, trường Đại 

học Tây Nguyên 

ThS. Trần Thị 

Thùy Trang 

Khoa Sư phạm 

  

1/2021-

12/2021 

                       

29.35  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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105 

T2021-47CB: Thực 

trạng học tập các 

môn lý luận chính 

trị của sinh viên 

trường Đại học Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Minh 

Hải 

Khoa Sư phạm 
  

1/2021-

12/2021 

                       

29.78  

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

106 

T2021-48CB: Văn 

hóa Tây Nguyên 

trong sáng tác của 

Trung Trung Đỉnh 

TS. Đoàn Tiến 

Dũng 

Trường THPTTH 

Cao Nguyên 

  

1/2021-

12/2021 

                       

25.72  

01 Báo cáo khoa học 

02 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

107 

T2021-49CB: Thực 

trạng dạy và học 

trực tuyến tại 

trường Đại học Tây 

Nguyên 

ThS. Trần Ngọc 

Anh 

Khoa Ngoại ngữ   

1/2021-

12/2021 

                       

25.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

108 

T2021-50CB: Xây 

dựng khóa học trực 

tuyến học phần 

tiếng Anh 1 cho 

sinh viên không 

chuyên ngữ trường 

Đại học Tây 

Nguyên trên nền 

tảng Moodle 

ThS. Y Cuôr 

Bkrông 

Khoa Ngoại ngữ 

  

1/2021-

12/2021 

                       

24.06  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

109 

T2021-51CB: Đánh 

giá một số thành 

phần hóa lý của 10 

giống diêm mạch 

nhập nội trồng tại 

Đắk Lắk  

sv. Phạm Minh 

Quý 

Khoa NLN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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110 

T2021-01SV: Tình 

hình nhiễm giun 

móc Ancylostoma 

spp. trên chó tại 

huyện M’Drắk 

sv Lê Hiểu Kiều  

Khoa Chăn nuôi 

thú y   

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

111 

T2021-02SV: Khả 

năng sinh trưởng 

của dê Bách Thảo 

và con lai F1 (Boer 

x Bách Thảo) nuôi 

tại công ty THHH 

ĐắkRông Farm, 

huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

sv. Đặng Tấn Đức 

Khoa Chăn nuôi 

thú y 

  

1/2021-

12/2021 

                         

9.99  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

112 

T2021-03SV: Tỷ lệ 

nhiễm giun tròn 

trong đường ruột 

của vịt nuôi tại 

nông hộ thuộc thành 

phố Buôn Ma Thuột 

và thử nghiệm một 

số phác đồ điều trị 

sv. Đàm Thị Thúy 

Hải 

Khoa Chăn nuôi 

Thú y  
  

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

113 

T2021-04SV: Tình 

hình nhiễm 

Leptospira trên 

chuột tại thành phố 

Buôn Ma Thuột 

sv. Lê Ngọc Quốc 

Khoa Chăn nuôi 

thú y   

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

01 bài báo 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

114 

T2021-05SV: Tình 

hình nhiễm sán dây 

ở chó trên địa bàn 

huyện Krông Ana 

sv. Nguyễn Thúy 

Hằng 

Khoa Chăn nuôi 

thú y 

  

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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115 

T2021-06SV: Xây 

dựng chuyên đề 

“Trái đất và bầu 

trời” trong chương 

trình Vật lí 10 theo 

định hướng giáo 

dục STEM 

sv. Trần Thị Ngọc 

Ánh 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                         

9.79  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

116 

T2021-07SV: Xây 

dụng ứng dụng di 

động mua bán cho 

nông nghiệp đa nền 

tảng 

sv. Phạm Huy 

Hoàng  

Khoa KHTN&CN   

1/2021-

12/2021 

                         

9.91  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

117 

T2021-08SV: Thiết 

kế mô hìnhthiết bị 

bay có camera phục 

vụ  giám sát khu 

vực nhỏ  

SV. Hoàng Xuân 

Phú 

Khoa KHTN&CN   

1/2021-

12/2021 

                         

9.69  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

118 

T2021-09SV: Xây 

dựng mô hình xe 

đua chạy tự động 

trên đường đua 

sv. Kiều Ngọc 

Hoàng Hòa 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2021-

12/2021 

                         

9.86  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

119 

T2021-10SV: Xây 

dựng hệ thống hỗ 

trợ giám sát, điều 

khiển các thông số 

môi trường nhà 

trồng nấm 

sv. Đặng Bình An   

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

120 

T2021-11SV: 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nhân tố 

sinh thái ánh sáng 

SV. Nguyễn Tiến 

Được 

Khoa KHTN&CN 
  

1/2021-

12/2021 

                       

10.00  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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đến sự phân hóa quả 

thể nấm Linh Chi 

để làm cảnh 

121 

T2021-12SV: Xác 

định thành phần hóa 

học và hoạt tính 

kháng khuẩn của 

tinh dầu sả Java 

(Cymbopogon 

Winterianus Jowit) 

ở tỉnh Đắk Lắk 

SV. Nguyễn Thị 

Quý Vy 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                         

9.99  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

122 

T2021-13SV: Khảo 

sát các đặc điểm 

hình thái và thành 

phần loài của họ 

bầu bí 

(Cucurbitaceae 

Juss, 1789)  ở Vườn 

quốc gia Yok Don, 

Đắk Lắk 

Sv. Vương Thị Mỹ 

Phương 

Khoa KHTN&CN 

  

1/2021-

12/2021 

                         

9.93  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

123 

T2021-14SV: Yếu 

tố ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái khởi 

nghiệp tại trường 

Đại học Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Đức 

Nghĩa 

Khoa Kinh tế 
  

1/2021-

12/2021 

                         

9.98  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

124 

T2021-15SV: Yếu 

tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của sinh 

viên về chất lượng 

SV. Văn Thị Thủy 

Tiên 

Khoa Kinh tế 
  

1/2021-

12/2021 

                         

9.99  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  
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đào tạo Trường Đại 

học Tây Nguyên 

125 

T2021-16SV: Một 

số hủ tục của người 

M' Nông ở xã Đắk 

Liêng, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk và 

giải pháp khắc phục  

sv. Y Hon Ông 

Khoa Lý luận 

chính trị 
  

1/2021-

12/2021 

                         

9.98  

01 Báo cáo khoa học 

Địa chỉ áp dụng: tài liệu tham khảo 

cho Nhà trường  

2,3 CHUYỂN GIAO CÔNG 

NGHỆ 
          

1 

“Xây dựng mô hình 

sản xuất hồ tiêu 

theo chuỗi giá trị tại 

huyện Đăk Song, 

tỉnh Đăk Nông” 

thuộc Chương trình 

“Hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công 

nghệ thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội 

nông thôn miền núi, 

vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016-

2025 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, ThS. 

Trương Hồng Hà; 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Tố Uyên 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

và xuất nhập 

khẩu AN 

PHONG 

ĐĂK 

NÔNG 

2020 - 2022 134.8 

Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bã 

vỏ sản xuất hồ tiêu 

2 

Xây dựng mô hình 

và đánh giá tác 

động lâu dài của 

phân bón sinh học 

AMI-AMI α đến 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, ThS. 

Ngô Văn Anh; 

ThS. Nguyễn Thị 

Huyền, ThS. Đỗ 

Công ty 

Ajinomoto 

Việt Nam 2021 176.2 

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng mô 

hình và đánh giá tác động lâu dài 

của phân bón sinh học AMI-AMI α 

đến đặc tính, môi trường đất, sinh 
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đặc tính, môi trường 

đất, sinh trưởng và 

năng suất của cây cà 

phê tại Tây Nguyên 

Thị Tú Oanh, ThS. 

Huỳnh Nguyễn Tố 

Uyên, ThS. Trần 

Thị Hà Trang 

trưởng và năng suất của cây cà phê 

tại Tây Nguyên 

3 

Xây dựng mô hình 

và đánh giá tác 

động lâu dài của 

phân bón sinh học 

AMI-AMI α đến 

tính chất, môi 

trường đất, và sinh 

trưởng, năng suẤt 

của cây hồ tiêu tại 

Đak Lak 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, ThS. 

Ngô Văn Anh; 

ThS. Nguyễn Thị 

Huyền, ThS. Đỗ 

Thị Tú Oanh, ThS. 

Huỳnh Nguyễn Tố 

Uyên, ThS. Trần 

Thị Hà Trang 

Công ty 

Ajinomoto 

Việt Nam 

2021 197.2 

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng mô 

hình và đánh giá tác động lâu dài 

của phân bón sinh học AMI-AMI α 

đến tính chất, môi trường đất, và 

sinh trưởng, năng suẤt của cây hồ 

tiêu tại Đak Lak 

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM 

& TƯ VẤN 
          

1 

Sản xuất chế phẩm 

vi sinh vật dùng cho 

ủ phân hữu cơ vi 

sinh (Synta 2) 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, ThS. 

Ngô Văn Anh, 

ThS. Trương Hồng 

Hà 

Công ty 

TNHH 

Nông Á 

2020                             

33  

Dùng cho sản xuất phân hữu cơ vi 

sinh cho các hộ nông dân 

2 

Sản xuất chế phẩm 

sinh học Chitosan 

oligomer (synta 7) 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, ThS. 

Ngô Văn Anh, 

ThS. Trương Hồng 

Hà 

Công ty 

TNHH 

Nông Á 

2020                             

73  

Hỗ trợ sinh trưởng, phòng trừ bệnh 

hại, tăng năng suất và chất lượng 

nông sản 

3 

Chế phẩm sinh học 

dùng cho sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, ThS. 

Ngô Văn Anh, 

ThS. Trương Hồng 

Hà 

Công ty 

TNHH 

MTV cà phê 

Ea Pốk 

2020                            

8.7  

Bổ sung vi sinh vật có lợi cho sản 

phẩm phân bón hữu cơ vi sinh 
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4 
Sản xuất cây giống 

Hoa Lan 

ThS. Mai Quốc 

Quân, ThS. 

Trương Hồng Hà 

Các nhà 

vườn tại 

Việt Nam 

2020 700 
Cây giống phục vụ cho việc trồng 

hoa lan 

5 

Sản xuất nấm men 

phục vụ lên men ca 

cao cho Công ty 

Morinaga (Nhật 

Bản) 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Vinh, 

GS.TS. Nguyễn 

Anh Dũng, TS. 

Trần Minh Định, 

ThS. Nguyễn Thị 

Huyền, ThS. Đỗ 

Thị Tú Oanh, ThS. 

Huỳnh Nguyễn Tố 

Uyên, ThS. Ngô 

văn Anh 

Công ty 

Morinaga 

(Nhật Bản) 

2020-2021 95 
Nấm men phục vụ lên men ca cao 

nguyên liệu 

K.  Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị quyết của Hội 

đồng KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ Công 

nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
Trường Đại học Tây 

Nguyên 
Tháng 6/2020 Đạt 

Số 09/2020/NQ-

HĐKĐCLGD 

Công nhận đạt 

chất lượng 
27/10/2020 27/10/2025 

2 
Sư phạm 

Ngữ văn 
Tháng 3/2013 Đạt Không Công nhận đạt 2013 2018 

 

 
Đắk Lắk, ngày 30  tháng 6 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 


