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Biểu mẫu 18 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường Đại học Văn Lang 

năm học 2018-2019 

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 -  262  13266   - -  -  -  -  

1 Khối ngành I -  -  -   - -  -  -  -  

2 Khối ngành II -  -   1085  - -  -  -  -  

3 Khối ngành III -  197   4760  - -  -  -  -  

4 Khối ngành IV -  5   182  - -  -  -  -  

5 Khối ngành V -  52   2624  - -  -  -  -  

6 Khối ngành VI -  -   116  - -  -  -  -  

7 Khối ngành VII -  8   4499  - -  -  -  -  

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

Số liệu tốt nghiệp tháng 3 và tháng 7/2017 

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 1770  - 1.53% 28% 94,2 

1 Khối ngành I -  - - - - 

2 Khối ngành II 150  - 2% 33.3% 94,6 

3 Khối ngành III 511  - 1.37% 19.37% 96,0 

4 Khối ngành IV 124 - 0.81% 30.65% 94,7 

5 Khối ngành V 545 - 0.92% 24.95% 91,5 

6 Khối ngành VI -  - - - - 

7 Khối ngành VII 440 - 1.53% 27.91% 95,0 

(*) 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. Thiết kế công nghiệp 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Đồ án TD 

Phương tiện 

Giao thông 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức:  

Thực hiện đồ án thiết kế tạo 

dáng phương tiện giao thông, 

sinh viên sẽ được tiếp cận v 

nâng cao năng lực thiết kế với 

những sản phẩm có qui mô 

lớn, ràng buộc chặt chẽ về kỹ 

thuật, phức tạp hơn về 

nguyên lý vận hành. 

Đặc biệt đồ án này có đặc thù 

là thiết kế sản phẩm động và 

có nhiều mối quan hệ công 

thái phức tạp hơn. 

Mối quan hệ xã hội – môi 

trường – con người – công 

năng – thẩm mỹ – sản xuất 

cũng trở nên quan trọng, cụ 

thể và nhất thiết hơn.  

Kỹ năng:  

Kỹ năng trình bày thuyết 

phục khách hàng 

Có ky ̃năng tra cứu, tìm kiếm 

thông tin chuyên ngành, phân 

tích và xử lý thông tin  

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

2D và 3D 

5 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

47 (ngày 23/7/2018) 

đến tuần số: 51 

(ngày 18/8/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể: 

Sáng thứ 3 và sáng 

thứ 5, phòng A0.2 

Đồ án: 100% 

Hình thức đánh 

giá mô hình đồ 

án 

2 

Chuyên đề 

Tạo dáng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức: Trang bị cho 

sinh viên nền tảng lý thuyết 

về tạo dáng công nghiệp, 

kiến thức và khả năng vận 

dụng các thủ pháp tạo hình 

trong thiết kế. 

Trang bị phương pháp và 

tiến trình thiết kế,  chuẩn bị 

cho việc thực hiện các đồ án 

chuyên ngành. 

Kỹ năng:  

Trình bày hồ sơ thiết kế 

Thuyết trình ý tưởng với 

người đặt hàng 

Kỹ năng thu thập thông tin 

Kỹ năng làm việc nhóm 

Kỹ năng phân bổ thời gian 

cho công việc 

Kỹ năng quản trị công việc 

nghiên cứu 

2 

Học phần gồm 1 

chương, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số: 4 (ngày 

30/9/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể: 

Sáng thứ 3 và sáng 

thứ 5, phòng A109 

 Tiểu luận 

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 

3 

Đồ án Tiền 

Tốt nghiệp-

Tạo dáng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức: Đồ án tiền tốt 

nghiệp giúp sinh viên chuẩn 

bị cơ sở làm tốt nghiệp, xác 

định khả năng thự hiện đề 

tài trong kiến thức và năng 

lực chuyên môn; kế hoạch 

và kinh phí thực hiện đề tài. 

Nghiên cứu thị trường, 

khuynh hướng xã hội, lịch 

sử và các vấn đề xã hội đối 

tượng sẽ thiết kế. Tìm hiểu 

các vấn đề kỹ thuật xoay 

quanh đối tượng. Môi 

trường sử dụng và tương tác. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng phân tích và lý luận 

tổng hợp 

Kỹ năng trình bày và phản 

biện 

Kỹ năng chọn lọc và phân 

tích dẫn chứng 

Kỹ năng lên kế hoạch và 

quản trị thời gian 

5 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 6 

(ngày 8/10/2018) 

đến tuần số: 14 

(ngày 1/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể: 

Chiều thứ 2 và chiều 

thứ 5, phòng C303  

 Đồ án: 100% 

Hình thức đánh 

giá mô hình đồ 

án 

4 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những nội dung cơ bản của 

đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung 

vào đường lối của Đảng thời 

kỳ đổi mới trên một số lĩnh 

vực cơ bản của đời sống xã 

hội phục vụ cho cuộc sống 

và công tác. Xây dựng cho 

sinh viên niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng, theo 

mục tiêu, lý tưởng của 

Đảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức chuyên ngành để 

chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội 

theo đường lối, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà 

nước 

5 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:1 

.(ngày 10/9) đến 

tuần số:15 (ngày 

20/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C001, 

sáng thứ 6. 

- Thi giữa kỳ: 

40% 

- Thi cuối kỳ: 

60%  

5 

Đồ án Tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Kiến thức: Môn học mang 

tính tổng hợp của các môn 

học chuyên ngành và học 

phần thiết kế sản phẩm. SV 

18 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 16 buổi. 

Điểm đánh giá 

toàn phần đồ án 

Tốt nghiệp (A) 

gồm: 
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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 

vận dụng được kiến thức kĩ 

thuật và kiến thức xã hội, 

nắm vững nguyên tắc thẩm 

mỹ và đưa vào thực hiện một 

đề tài do sinh viên tự lập ra 

mục tiêu thiết kế. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng vẽ mẫu, phác thảo ý 

tưởng. 

Kỹ năng lập kế hoạch 

Kỹ năng trình bày văn bản 

qua thuyết minh và báo cáo 

(bản vẽ layout, porfolio). 

Kỹ năng sử dụng các phần 

mềm phù hợp với chuyên 

ngành theo học. 

Kỹ năng thực hiện trình bày 

porfoilio  

Bắt đầu từ tuần số: 

18 .(ngày 1/1) đến 

tuần số:37 (ngày 

18/5) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của mỗi nhóm 

GVHD.  

+ Điểm sơ 

khảo: B 

+ Điểm GVHD 

(phiếu nhận 

xét): C 

+ Điểm Bảo vệ: 

D 

Công thức tính 

A = [B+C+D]/3 

6 

Thiết kế sản 

phẩm gốm, 

sứ (K22, năm 

3, HK1) 

Kiến thức: 

Sinh viên nắm rõ tính chất 

của chất liệu đất gốm trong 

thiết kế sản phẩm gốm sứ. 

Nắm rõ các quy trình chế tác 

hoàn thiện đồ gốm sứ: khuôn 

mẫu, rót đất, xữ lý thô, tạo 

hình bề mặt, lên men cho sản 

phẩm và nung thành phẩm. 

Trong học phần này sinh viên 

cảm nhận về chất liệu đất 

gốm, hiểu rõ nó để đưa tính 

mỹ thuật vào gốm nhằm tạo 

ra những sản phẩm gốm sứ có 

tính nghệ thuật cao phù hợp 

với văn hoá vùng miền, dân 

tộc và xu hướng. 

Kỹ năng:  

Dựa vào những tiêu chuẩn 

khuôn gốm Sinh viên thuần 

thục kỹ thuật  tạo khuôn cho 

sản phẩm 

Nắm được kỹ thuật rót gốm 

và canh thời gian để tạo độ 

dày cho sản phẩm 

Kỹ thuật gia công thô, phủ 

men và tạo hình bề mặt trên 

chất liệu đất gốm  

3 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 .(ngày 16/7) đến 

tuần số:51 (ngày 

18/8) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của mỗi nhóm.   

Đồ án: 100% 

Hình thức đánh 

giá mô hình đồ 

án 

7 

Phương pháp 

và kỹ thuật 

gia công 

Mục tiêu về kiến thức: 

Với môn học này, kiến thức 

về tạo hình khuôn và gia công 

3 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 50% 

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 
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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 

(K22, năm 3, 

HK1) 

khuôn mẫu giúp sinh viên 

ngành thiết kế công nghiệp 

tiến sâu hơn trong tiếp cận 

công nghệ cao của thiết kế. 

Từ đó, dự đoán và tránh được 

các khuyết tật trong sản xuất 

và chế tạo khuôn mẫu một 

cách sớm nhất để khắc phục, 

hạn chế được rủi ro và đẩy 

nhanh thời gian thiết kế, sản 

xuất. 

Mục tiêu về kỹ năng: 

Nhận biết cơ bản về các bộ 

phận khuôn, tên gọi khuôn. 

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

(thuộc CAM) nối tiếp kỹ 

năng diễn họa sản phẩm 

(thuộc CAD) đã học, khai 

thác tối đa khả năng sử dụng 

SolidWorks 

Về thái độ:  

Ý thức được tầm quan trọng 

của các kiến thức và kỹ năng 

nói trên trong việc học tập 

các học phần tiếp theo và 

trong sáng tác chuyên môn  

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 5/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C303, 

Chiều thứ 3 và thứ 6 

trong tuần.  

giá của mỗi 

loại là tự luận 

8 

Thiết kế sản 

phẩm thủy 

tinh (K22, 

năm 3, HK1) 

Kiến thức: 

Môn học phát triển giai đoạn 

II của môn diễn họa sản phẩm 

tạo dáng III, lấy thủy tinh làm 

đề tài giảng dạy để người học 

vửa có khả năng thiết kế 

tr6en chất liệu thủy tinh, vừa 

nâng cao khả năng sử dụng 

SolidWorks. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

2D và 3D 

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

3D  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:1 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 5 (ngày 

13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Học tại phòng A109, 

thứ 2 và thứ 6 trong 

tuần. 

Đồ án: 

Layout : 50% 

Hồ sơ nghiên 

cứu: 15% 

File thiết kế: 

35%  

9 

Thiết kế sản 

phẩm nội thất 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức:  

Kiến thức thiết kế sản phẩm 

bằng chất liệu gỗ 

Kiến thức thiết kế sản phẩm 

tương tác trực tiếp với con 

người và gắn bóvới không 

gian. 

2 

Học phần gồm  04 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 7 

(ngày 15/10) đến 

tuần số: 12 (ngày 

24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Đồ án:  

Hồ sơ nghiên 

cứu : 40% 

Hồ sơ thiết kế : 

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 

Các phong cách hãng tiêu 

biểu và kiểu dáng sản phẩm 

trang trí tiêu biểu  

Kỹ năng:  

Kỹ năng thực hiện mô hình 

Kỹ năng gia công với chất 

liệu gỗ 

Kỹ năng trình bày thuyết 

phục khách hàng  

Học tại phòng C303, 

thứ 3 và thứ 6 trong 

tuần. 

10 

Thiết kế sản 

phẩm nhựa 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức:  

Đồán thiết kế sản phẩm nhựa 

giúp sinh viên phân loại, tìm 

hiểu về tính năng và đặc 

trưng cấu trúc của các vật 

dụng gia dụng bằng nhựa. 

Nghiên cứu, áp dụng kĩ thuật 

công nghệ kết hợp tính thẩm 

mỹ tạo cho sản phẩm thiết 

thực: an toàn, có công năng 

thích hợp, đạt hiệu quả thẩm 

mỹ và hiệu quả kinh tế. Từ đó 

am hiểu giá trị của sản phẩm 

gia dụng và sáng tạo những 

sản phẩm hữu dụng cho cuộc 

sống. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng vẽ thiết kế 

CAD/CAM đạt đến cấp độ 

nâng cao 

Kỹ năng phân tích và lý luận 

tổng hợp 

Kỹ năng trình bày và phản 

biện 

Kỹ năng thực hiện mô hình 

3 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:11(ngày 26/11) 

đến tuần số:15 

(ngày29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C303, 

thứ 2 và thứ 5 trong 

tuần. 

Đồ án:  

Hồ sơ nghiên 

cứu : 40% 

Hồ sơ thiết kế : 

60% 

11 

Cơ kỹ thuật 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức: Cung cấp kiến 

thức cơ bản về sức bền vật 

liệu, ứng dụng tính toán bài 

toán bền cơ bản. Kiến thức cơ 

bản về cấu trúc cơ cấu, thiết 

bị. khả năng ứng dụng các cơ 

cấu, truyền động trong thiết 

kế sản phẩm. 

Kỹ năng: Kỹ năng làm việc 

nhóm 

4 

Học phần gồm 02 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:6 (ngày 

14/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C501, 

thứ 3 trong tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài thu hoạch, 

trọng số 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

70%;  

12 

Nghệ thuật 

học (K22, 

năm 3, HK1) 

 Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một loại hình 

3 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 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 

nghệ thuật và đặc trưng ngôn 

ngữ của các loại hình nghệ 

thuật chủ yếu. Từ đó giúp 

người học rút ra được những 

đặc điểm chung và riêng của 

nghệ thuật tạo hình trong các 

loại hình nghệ thuật.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về nghệ thuật học: Khái niệm, 

vị trí, chức năng, bản chất của 

nghệ thuật. 

Vai trò của hoạt động sáng 

tạo nghệ thuật trong đời sống 

con người và vai trò người 

nghệ sĩ trong xã hội. 

Đặc trưng ngôn ngữ của các 

loại hình nghệ thuật chủ yếu.  

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 04/09) đến 

tuần số:10 (ngày 

11/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C501, 

thứ 7 hàng tuần. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

70%. 

13 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục đích 

trang bị cho sinh viên nhóm 

ngành Kinh tế những kỹ năng 

cơ bản cần thiết cho việc làm 

bài thi TOEIC dạng thức mới 

đạt kết quả mong muốn. Nếu 

học tập nghiêm túc, sinh viên 

có thể: 

- Đối với kỹ năng nghe hiểu: 

nghe hiểu và hoàn thành các 

phần thi nghe của bài thi 

TOEIC theo thể thức mới bao 

gồm: Hình ảnh, Câu hỏi-trả 

lời, Bài hội thoại ngắn và Bài 

nói ngắn 

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

nắm vững những điểm ngữ 

pháp thông dụng đối với bài 

thi TOEIC theo dạng thức 

mới và vận dụng vào việc 

hoàn thành tốt phần thi 

Incomplete sentences (Part 5) 

và Text completion (Part 6) 

trở nên quen thuộc với các 

dạng câu hỏi và dạng bài đọc 

thường gặp trong bài thi 

TOEIC theo dạng thức mới 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 23 buổi 

Bắt đầu từ tuần 

08/01/2018 đến tuần 

23/04/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

2 (buổi cuối 1 giờ) 

Học tại CS1 và CS2, 

phòng học theo quy 

định từ khoa và 

Phòng Đào Tạo. 

Quá trình: điểm 

danh, bài kiểm 

tra trắc nghiệm 

trên lớp, trọng 

số 20% 

Giữa kỳ, làm 

bài thi trắc 

nghiệm, trọng 

số 30% 

Cuối kỳ, làm 

bài thi trắc 

nghiệm. trọng 

số 50%  
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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 

và hoàn thành tốt phần thi 

Đọc hiểu 

-  Về vốn từ vựng: biết, hiểu 

và vận dụng một số lượng lớn 

từ vựng tiếng Anh thông 

dụng cho bài thi TOEIC theo 

dạng thức mới liên quan đến 

những ngành nghề như: nhân 

sự, tài chính, ngân hàng, sức 

khỏe, du lịch khách sạn… 

14 

Diễn họa sản 

phẩm tạo 

dáng 3 (3D 

trên máy 

tính) (K22, 

năm 3, HK1) 

Mục tiêu về kiến thức: 

Trang bị kiến thức mô hình 

hóa sản phẩm ba chiều trong 

thiết kế (ngành Tạo dáng) bên 

cạnh các phần mềm khác như 

3Dmax, Maya, Rhino, … 

Giúp sinh viên nắm bắt, phát 

triển tư duy hình khối, kết cấu 

sản phẩm 

Giúp mô hình hóa và thử 

nghiệm sản phẩm trong môi 

trường giả định (tính kỹ thuật 

cao), đưa kết quả sản phẩm 

gần hơn với thực tế. 

Mục tiêu về kỹ năng: 

Diễn họa sản phẩm 

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

(thuộc CAM) nối tiếp kỹ 

năng diễn họa sản phẩm 

(thuộc CAD) đã học 

Về thái độ:  

Ý thức được tầm quan trọng 

của các kiến thức và kỹ năng 

nói trên trong việc học tập 

các học phần tiếp theo và 

trong sáng tác chuyên môn. 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

43 (ngày 19/06) đến 

tuần số: 50 

(ngày12/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C302, 

thứ 3, thứ 5 và thứ 7 

trong tuần. 

Bài tập: 30% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành 90 phút, 

trọng số 40%;  

15 

Thiết kế đồ 

họa sản phẩm 

tạo dáng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Kiến thức:  

Bài tập ứng dụng nhằm mục 

đích ứng dụng kiến thức lý 

thuyết về quảng cáo và in ấn 

vào thực tế quảng bá sản 

phẩm và giúp SV tự trao dồi 

kiến thức qua nghiên cứu của 

chính mình trước khi bắt tay 

vào thực hành. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng trình bày thuyết 

phục khách hàng 

2 

Học phần gồm  02 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

18 (ngày 02/01) đến 

tuần số: 22 (ngày 

30/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.  

Học tại phòng A105, 

thứ 3 và thứ 6 trong 

tuần. 

Đồ án: nộp 

portfolio 

Quá trình : 10% 

Poster : 30% 

Layout : 30% 

Porfolio : 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 

Kỹ năng lập file thích hợp in 

ấn 

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

2D và 3D 

16 

Thiết kế sản 

phẩm kim 

khí điện máy 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Mục tiêu môn học 

Kiến thức: Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về sản phẩm 

kim khí điện máy. Thông qua 

đồ án sinh viên tiếp cận với 

sản phẩm phục vụ cuộc sống 

tiện nghi của con người và có 

năng lực thiết kế loại hình sản 

phẩm này. SV cũng tiếp cận 

thị trường, vật liệu, khuynh 

hướng thiết kế. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng trình bày thuyết 

phục khách hàng 

Kỹ năng làm việc nhóm 

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

2D và 3D 

Kỹ năng thực hiện mô hình  

3 

Học phần gồm  07 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

30 (ngày 26/03) đến 

tuần số: 38 (ngày 

25/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp 

portfolio 

Quá trình : 10% 

Hồ sơ nghiên 

cứu : 25% 

Hồ sơ thiết kế 

(Layout, mô 

hình, file thiết 

kế) : 65%  

17 

Chuyên đề 

Pháp luật 

chuyên 

ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK2) 

Về lý thuyết: Nắm bắt được 

các qui định của pháp luật về 

Sở hữu trí tuệ để ứng dụng 

vào  học tập, nghiên cứu và 

khai thác kết quả nghiên cứu 

1 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 09/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C001, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 60 

phút, trọng số 

80%.  

18 

Thiết kế 

trang sức 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Về kiến thức: thiết kế tạo 

dáng một sản phẩm trang sức 

có mục đích sử dụng xác định 

ý tưởng và giải pháp cụ thể 

về kiểu dáng, vật liệu, kết cấu 

đảm bảo tính thẩm mỹ công 

nghiệp, sản phẩm trang sức 

làm đẹp cho con người. Sinh 

viên sau khi học phần này 

biết và hiểu các quy trình chế 

tác trang sức, các đặc tính lý  

- hóa của một số kim loại 

quý, đá quý. 

Về kỹ năng: Sưu tầm, quan 

sát, phân tích, tổng hợp tư 

3 

Học phần gồm  04 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 16/04) đến 

tuần số: 38 (ngày 

26/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Học tại phòng C607, 

thứ 3 và thứ 5trong 

tuần. 

Đồ án: nộp 

portfolio 

Quá trình : 10% 

Hồ sơ nghiên 

cứu : 30% 

Hồ sơ thiết kế 

(Layout, mô 

hình, file thiết 

kế) : 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 

liệu. Kỹ năng làm việc cá 

nhân và theo nhóm. Kỹ năng 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản 

vẽ kỹ thuật mô hình sản phẩm 

hoặc các hình thức biểu đạt 

hình dáng khác.  

Về thái độ: Qua đồ án, sinh 

viên sẽ trải nghiệm thực tế 

(khái quát) về nghề kim hoàn. 

Từ đó, sẽ có thái độ đúng 

mực, yêu thích trong sáng tác, 

tạo mẫu…ngành trang sức.  

19 

Thiết kế đồ 

chơi (K22, 

năm 3, HK2) 

Kiến thức:  

Phân tích tâm lý, xây dựng cơ 

sở lý luận cho việc thiết kế 

Thiết kế kiểu dáng, màu sắc 

Nguyên tắc an tòan 

Kỹ năng:  

Ứng dụng vật liệu phù hợp 

Không gian giao tiếp – Kỹ 

năng làm việc nhóm 

  

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số: 30 (ngày 

24/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng B207, 

thứ 3 và thứ 6 trong 

tuần. 

Đồ án: nộp 

portfolio 

Quá trình : 10% 

Hồ sơ nghiên 

cứu : 30% 

Hồ sơ thiết kế 

(Layout, mô 

hình, file thiết 

kế) : 60%  

20 

Pháp luật đại 

cương (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về sự ra đời, hình 

thành và phát triển của nhà 

nước và pháp luật trong lịch 

sử. Từ đó, nhận ra những quy 

luật căn bản về sự tồn tại của 

các yếu tố mang tính quyền 

lực ở phạm vi quốc gia. Đồng 

thời, sinh viên cũng có kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

Thông qua quá trình nghe 

giảng, thảo luận, làm việc 

nhóm và cá nhân, các hoạt 

động trên lớp, tự học, góp 

phần cho sinh viên các kỹ 

năng làm việc độc lập và theo 

nhóm, thuyêt trình, đọc và 

nghiên cứu tài liệu, giải quyết 

vấn đề. 

Ngoài ra, môn học góp phần 

hình thành tinh thần thượng 

tôn pháp luật, tuân thủ pháp 

luật và thái độ chủ động trong 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số:31 

(ngày07/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C001, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 60 

phút, trọng số 

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 

việc xử lý các rắc rối nảy sinh 

trong đời sống và công việc 

có liên quan đến pháp luật.  

21 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

22 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 04/09) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 
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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 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 75 

phút, trọng số 

50 %.  

23 

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam (K23, 

năm 2, HK1) 

Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một nền văn 

hóa, giúp họ nắm được các 

đặc trưng cơ bản cùng các 

quy luật hình thành và phát 

triển của văn hóa Việt Nam. 

Từ đó, giúp họ hình thành ý 

thức tôn trọng, tự hào và gìn 

giữ những tinh hoa văn hóa 

truyền thống dân tộc và cũng 

như phê phán những đặc 

trưng đã trở nên lỗi thời, lạc 

hậu, cản trở sự phát triển 

trong thời kỳ hội nhập.  

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 04/09) đến 

tuần số:10 

(ngày08/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòngC509, 

thứ 4 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90  

phút, trọng số 

50%;  

24 

Tin học ứng 

dụng-

Autocad 2D 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Về kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên kiên 

thức về kỹ năng vẽ tên máy 

thông qua các quy định về 

đường nét chữ số. Các 

phương pháp thực hành vẽ 

trên máy tính 2D và 3D.  

Làm cơ sở cho môn thiết kế 

trên máy vi tính các ứng 

dụng: nội thất, đồ họa, tạo 

dáng công nghiệp,vẽ kiến 

trúc,vẽ mỹ thuật.. 

Về kỹ năng:  

Nhằm rèn luyện khả năng tư 

duy quản lý bản vẽ trên máy 

tính giúp cho công việc sáng 

tạo về sau 

Về thái độ:  

Ý thức được tầm quan trọng 

của các kiến thức và kỹ năng 

nói trên trong việc học tập 

các học phần tiếp theo và 

trong sáng tác chuyên môn.  

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 07 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

48 (ngày 24/07) đến 

tuần số:50 (ngày 

12/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C302, 

thứ 3 và thứ 5 trong 

tuần. 

Nộp sketchbook  
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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 

Nghiên cứu 

lịch sử tạo 

dáng công 

nghiệp (K23, 

năm 2, HK1) 

Kiến thức: Giá trị thẩm mỹ 

của các phong trào trong nghệ 

thuật thiết kế ba chiều 

Kỹ năng: Kĩ năng tự nghiên 

cứu cá nhân, làm việc nhóm, 

kĩ năng thuyết trình  

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/11) đến 

tuần số:15 (ngày 

16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A109 

thứ 2 và thứ    6 

trong tuần. 

Quá trình : 10% 

Giữa kỳ: thuyết 

trình,  trọng số 

60 % 

Cuối kỳ: nộp 

tiểu luận,  trọng 

số 30%  

26 

Hình họa 3-

vẽ người 

(K23, năm 2, 

HK1) 

  3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:01(ngày 04/09) 

đến tuần 

số:06(ngày14/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C701, 

thứ 3 và thứ 5 trong 

tuần.. 

Bài tập : 70% 

Bài thi cuối : 

30%  

27 

Cơ sở tạo 

dáng công 

nghiệp (K23, 

năm 2, HK1) 

Kiến thức: Trang bị cho sinh 

viên nền tảng lý thuyết về tạo 

dáng công nghiệp, kiến thức 

và khả năng vận dụng các thủ 

pháp tạo hình trong thiết kế. 

Trang bị phương pháp và tiến 

trình thiết kế, chuẩn bị cho 

việc thực hiện các đồ án 

chuyên ngành. 

Kỹ năng:  

Tăng kỹ năng vẽ phác thảo 

Kỹ năng làm việc nhóm 

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

2D  

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

11 (ngày 13/11) đến 

tuần số: 14 

(ngày06/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng E206, 

thứ 4 và thứ  7 trong 

tuần. 

Quá trình : 10% 

Thuyết trình 40 

% 

Hồ sơ thiết kế, 

trọng số 50%  

28 

Thẩm mỹ 

hình khối 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

Ngôn ngữ tạo hình của nghệ 

thuật hình khối 

Quy luật nhận thức của thị 

giác liên quan đến hình khối 

Cơ sở cấu trúc khối 

Quan hệ tạo hình 

Kỹ năng:  

Kỹ năng vẽ phác thảo hình 

khối trang trí và công năng 

Kỹ năng thực hiện mô hình  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 9 

(ngày 30/10) đến 

tuần số: 14 (ngày 

06/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Quá trình : 10% 

Bài tập thành 

phần trọng số 

50 % 

Bài tập tổng 

hợp, trọng số 

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 

Học tại phòng A109 

thứ 2 và thứ 6 trong 

tuần. 

29 

Điêu khắc 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

- Ngôn ngữ tạo hình của nghệ 

thuật hình khối 

-Nhận thức của thị giác liên 

quan đến hình khối 

- Cơ sở cấu trúc hình khối 

- Quan hệ tạo hình 

- Tư duy hình khối 

Kỹ năng:  

- Kỹ năng phác thảo hình 

khối trang trí 

- Kỹ năng thực hiện mô hình  

- Có khả năng thiết kế hài hòa 

giữa hình dáng, bề mặt, màu 

sắc, vật liệu sao cho truyền tải 

được tư tưởng, ý nghĩa của 

nhà thiết kế, bố cục hợp lý 

2 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:46(ngày 16/07) 

đến tuần số:49 

(ngày 11/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.    

Thể hiện bài 

khối CB trên 

mặt phẳng 

(25%)  

Thể hiện bài 

tượng chân 

dung (25%) 

Trang trí hình 

vuông (25%) 

Trang trí động 

vật (25%)  

30 

Diễn họa sản 

phẩm tạo 

dáng I(tay) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: Rèn luyện khả 

năng phân tích hình khối của 

sản phẩm. 

Kỹ năng:  

Sinh viên sử dụng thành thạo 

kỹ thuật phác họa để thể hiện, 

cụ thể một ý tưởng thiết kế 

sản phẩm công nghiệp. 

Sinh viên sử dụng diễn họa 

một cách nhanh chóng để duy 

trì, phát triển ý tưởng  

Sinh viên sử dụng được các 

chất liệu trong việc thể hiện 

chất liệu sản phẩm. 

2 

Học phần gồm 09 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 04/09) đến 

tuần số: 3 (ngày 

23/09) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng A108, 

thứ 2 và thứ 6 trong 

tuần. 

Quá trình : 10% 

Bài tập thành 

phần trọng số 

30 % 

Bài tập tổng 

hợp, trọng số 

50%  

31 

Kỹ thuật thể 

hiện mô hình 

tạo dáng 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: Rèn luyện khả 

năng phân tích hình khối của 

sản phẩm 

Tiếp cận và tìm hiểu nhiều 

loại chất liệu trong việc thể 

hiện sản phẩm 

Trang bị các phương pháp và 

kỹ thuật trong quá trình thể 

hiện sản phẩm 

Kỹ năng:  

Kỹ năng lựa chọn chất liệu và 

phương pháp thích hợp 

Kỹ năng thể hiện mô hình 

nhằm minh họa cho ý tưởng 

sáng tạo sản phẩm 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 04/09) đến 

tuần số: 8 

(ngày28/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng A109, 

thứ 2 và thứ 6.trong 

tuần. 

Quá trình : 10% 

Bài tập thành 

phần trọng số 

40 % 

Bài tập tổng 

hợp, trọng số 

50%  
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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 

Kỹ năng ước lượng và kiểm 

tra khối của sản phẩm. 

32 

Vật liệu và 

xử lý vật liệu 

trong tạo 

dáng (K23, 

năm 2, HK2) 

Về kiến thức: Phân loại được 

các loại vật liệu phổ biến 

dùng trong công nghiệp, trình 

bày được các đặc tính của vật 

liệu dùng trong tạo dáng công 

nghiệp. Mô tả được các 

phương pháp sản xuất và gia 

công vật liệu phổ biến dùng 

trong tạo dáng công nghiệp. 

Về kỹ năng: Biết phân tích, 

lựa chọn vật liệu và công 

nghệ gia công thích hợp cho 

sản phẩm thiết kế.  

Về thái độ: Sinh viên tự chủ 

trong học tập, có được sự yêu 

thích tìm hiểu các loại vật 

liệu để phục vụ tốt cho ngành 

nghề của mình, nâng cao 

được tinh thần và kỹ năng 

làm việc nhóm… 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:31 

(ngày 31/03) đến 

tuần số:37 

(ngày19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C707, 

thứ 7 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra 30 

% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

50%;  

33 

Hình họa 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Thiết lập và cũng cố kiến 

thức hình hoạ phong cảnh, 

toàn thân người và ký hoạ 

cho sinh viên. 

- Sinh viên đi vẽ phong cảnh 

ngoài trời làm quen môi 

trường thực tế. 

- Sinh viên vẽ chất liệu: bột 

màu pha sẵn, màu nước, chì 

nước, bút kim. 

- Sinh viên học tốt môn hình 

hoạ sẽ hỗ trợ cho các môn đồ 

án chuyên ngành.  

-Môn học sẽ đem tới sinh 

viên yêu nghề hơn. 

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên khả năng vẽ tác phẩm 

trong hội hoạ.   

3 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:290(ngày 

23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 10% 

Bài tập: 50 % 

Ký họa :10% 

Bài thi vẽ, trọng 

số 30%;  

34 

Thiết kế 

dụng cụ cầm 

tay (K23, 

năm 2, HK2) 

Kiến thức: Đây là môn học 

lấy nghiên cứu làm trọng tâm 

phát triển sáng tạo. Đây cũng 

là đồ án cơ bản nhất của sinh 

viên tạo dáng cho dù tạo dáng 

bất cứ sản phẩm nào. Sinh 

viên phải nắm các kiến thức 

cơ bản của công tác tạo dáng 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 16/04) đến 

tuần số: 37 

(ngày19/05) 

Đồ án: nộp bản 

vẽ, trình bày 

trước hội đồng 

hồ sơ thiết kế.  
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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 

và phân biệt được các phạm 

trù trong thiết kế tạo dáng sản 

phẩm, đặc biệt là sản phẩm 

công nghiệp. 

Kỹ năng:  

Kỹ năng phân tích thông tin 

Kỹ năng định hướng và thực 

hiện nghiên cứu 

Kỹ năng lựa chọn vật liệu và 

bề mặt ưu tiên 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng A109 

thứ 2 và thứ 4 trong 

tuần. 

35 

Diễn họa sản 

phẩm TD-

II(2D trên 

máy tính) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Mục tiêu môn học:  Hoàn 

thiện kiểu dáng, chi tiết sản 

phẩm; thể hiện bố cục bằng 

phần mềm 2D; Thể hiện được 

chất liệu, màu sắc và kết cấu 

của sản phẩm; Nhân bản và 

lựa chọn chất liệu và màu sắc 

nhanh chóng cho sản phẩm 

thiết kế trong quá trình lên ý 

tưởng thiết kế 

Kỹ năng:  

Chuyển đổi từ sketch tay và 

render hoàn thiện trên máy. 

Sử dụng công cụ hợp lý, 

thành thạo trong cách thể hiện 

tính hiện thực của sản phẩm. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 09/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C302, 

thứ 3 và thứ 5 trong 

tuần. 

Quá trình : 10% 

Bài tập thực 

hành trọng số 

40 % 

Bản vẽ thiết kế, 

trọng số 50%  

36 

Lịch sử mỹ 

thuật (K23, 

năm 2, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về quá trình hình 

thành, phát triển của mỹ thuật 

thế giới và Việt Nam từ thời 

nguyên thủy cho đến ngày 

nay. Sinh viên hiểu và nắm 

chắc các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự ra đời, đặc trưng của 

các trường phái nghệ thuật và 

một số đại diện tiêu biểu của 

mỗi trường phái.  

  

3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:27(ngày 05/03) 

đến tuần số:35 (ngày 

05/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C607, 

thứ 6 hàng tuần.  

 Chuyên cần: 

20%. HÌnh thức 

đánh giá là dự 

lớp 

Giữa kỳ: 30% 

hình thức đánh 

giá là tự luận tại 

lớp 

Cuối Kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá là làm bài 

tiểu luận  

37 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội ( mời bạn bè dự tiệc, 

kể 1 câu chuyện, nói chuyện 

qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:18 

(ngày 08/01) đến 

tuần số: 36 

(ngày12/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 75 

phút, trọng số 

50 %. 



17 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề…..  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

38 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

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 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

39 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới.  

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số:32 

(ngày21/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C609, 

thứ 2 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 60%. 

40 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 
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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 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

41 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

 Về kiến thức: 

Sau khi hoàn tất môn học, 

sinh viên sẽ được trang bị các 

kiến thức sau: 

- Thông qua mô phỏng quy 

trình lắp ráp hoàn chỉnh một 

bộ máy vi tính, hiểu được 

chức năng của các thiết bị 

phần cứng trong một bộ máy 

tính. 

- Hiểu được quy trình gửi và 

nhận thư điện tử. 

- Biết cách tra cứu thông tin 

trên mạng Internet, chia sẻ 

thông tin học tập qua mạng 

hoặc các ứng dụng dùng 

chung (Google Apps, Office 

365) 

- Hiểu biết về bảo mật và 

phương thức bảo vệ tài khoản 

cá nhân. 

- Các kỹ thuật làm việc với 

văn bản hành chính, bài báo, 

tài liệu. 

- Các kỹ thuật làm việc với 

bảng tính và hiểu rõ được các 

hàm cơ bản được sử dụng 

trong bảng  tính. 

- Hiểu rõ quy trình xây dựng 

tập tin trình chiếu. 

Về kỹ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học, 

sinh viên sẽ được trang bị các 

kỹ năng sau: 

- Kỹ năng đọc và nhận dạng 

linh kiện phần cứng máy vi 

tính. 

- Kỹ năng thiết lập các thông 

số cấu hình trên môi trường 

hệ điều hành Windows. 

- Nắm rõ được các thao tác 

với thư điện tử: Tạo một hộp 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:2 

.(ngày 11/9) đến 

tuần số:10 (ngày 

11/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của mỗi nhóm. 

+ Chuyên 

cần:Trọng số 

10% 

+ Giữa kỳ: 

trọng số 20% 

+ Cuối kỳ: 

trọng số 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 

thư điện tử, cách tạo một thư 

điện tử mới, kỹ năng soạn 

thảo thư điện tử và gửi thư 

cho người khác đúng chuẩn, 

kỹ năng quản lý thư điện 

tử,… 

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin 

trên mạng Internet thông qua 

các Search Engine: Google, 

Bing,… sử dụng các từ khóa 

cơ bản. 

- Cách thức chia sẻ thông tin 

qua mạng Internet. 

- Kỹ năng làm việc với tập tin 

văn bản, bảng tính và tập tin 

trình chiếu 

Về thái độ: 

- Hình thành đức tính kiên trì, 

cẩn thận 

Thói quen làm việc chủ động 

42 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sau khi kết thúc học phần 

sinh viên có thể: 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu các đoạn video hội 

thoại hoặc độc thoại ngắn. 

Đọc hiểu về những chủ đề 

quen thuộc trong cuộc sống. 

Xây dựng kỹ năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣, đồng thời xây dựng 

ki ̃năng thuyết trình và làm 

viêc̣ theo nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:19 

(ngày 08/01) đến 

tuần số:30 

(ngày30/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 75 

phút, trọng số 

50 %.  

43 

Cơ sở tạo 

hình mỹ 

thuật (K24, 

năm 1, HK1) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về nghệ 

thuật thị giác; Các phương 

tiện tạo hình cơ bản; các định 

luật thị giác cơ bản; tâm lý thị 

giác. Các nguyên lý tạo hình 

cơ bản; các dạng bố cuc cơ 

bản. 

Sinh viên biết vận dụng linh 

hoạt các yếu tố tạo hình cơ 

bản cùng với các định luật thị 

giác để sáng tạo, có thể phân 

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

02 (ngày 11/09) đến 

tuần số: 05 (ngày 

07/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03,  

Học tại phòng E203, 

thứ 03 và thứ 05 

trong tuần. 

Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 
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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 tác phẩm dựa trên các 

định luật thị giác và tâm lý thị 

giác phổ biến. Biết tư duy 

sáng tạo một cách khoa học 

và dựa trên khoa học thị giác 

để hiện tác phẩm hoàn chỉnh. 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên cảm thụ nghệ thuật 

có chủ đích và ý thức. Có 

quan niệm đúng đắn và tích 

cực trong cảm nhận thẩm mỹ.   

44 

Hình họa 

1(Hình khối, 

tĩnh vật) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 - Thiết lập và cũng cố kiến 

thức hình hoạ cơ bản cho sinh 

viên. 

- Vẽ từ khối căn bản chuyển 

sang khối biến dạng đến tĩnh 

vật. 

- Sinh viên vẽ chất liệu: chì, 

bột màu pha sẵn. 

- Sinh viên học tốt môn hình 

hoạ sẽ hỗ trợ cho các môn đồ 

án chuyên ngành.  

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên yêu nghề hơn . 

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên khả năng vẽ tác phẩm 

trong hội hoạ.   

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 từ tuần số: 

02 (ngày 11/09) đến 

tuần số: 09(ngày 

04/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng C701 

thứ 4 và thứ 7 trong 

tuần. 

Quá trình: 10% 

Bài tập tại lớp : 

50% 

Ký họa : 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 30%  

45 

Tin học ứng 

dụng 

(Photoshop) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 Kiến thức: 

Biết cách sử dụng các lệnh cơ 

bản trong photoshop 

Biết cách vận dụng các lệnh 

cơ bản vào thiết kế, tinh 

chỉnh poster sản phẩm đơn 

giản  

Kỹ năng:  

Sử dụng các lệnh một cách 

thành thạo và nhanh chóng 

Sử dụng công cụ hợp để thể 

hiện mục đích thiết kế 

Kết quả dự kiến của môn 

học/Chuẩn đầu ra môn hoc̣ 

(LO)  

Sử dụng được các lệnh cơ bản 

trong Photoshop trong thiết 

kế phẳng 

Ứng dụng công cụ diễn họa 

của phần mềm Photoshop vào 

việc minh họa render sản 

2 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 07 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 7 

(ngày 19/10) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Học tại phòng:C207 

thứ 5 và thứ 7 trong 

tuần. 

Bài tập: 50% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành 120 phút, 

trọng số 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 

phẩm ba chiều trên mặt phẳng 

hai chiều 

Sử dụng được các định dạng 

xuất file trong từng trường 

hợp cụ thể 

Trình bày được vai trò của 

Photoshop trong thiết kế sản 

phẩm 

46 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản 

nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 11/09) đến 

tuần số:16 (ngày 

23/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C001 

thứ 2 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 60 

phút, trọng số 

60%;  

47 

Trang trí cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

- Môn học giúp sinh viên tiếp 

cận với các kiến thức cơ bản 

của mỹ thuật, biết sử dụng 

ngôn ngữ màu sắc, biết kiến 

thức cơ bản về bố cục. Biết 

sử dụng thành thạo các 

phương tiện tạo hình: Nét, 

mảng, hình, khối. 

- Hướng dẫn sinh viên 

phương pháp nghiên cứu khai 

thác tư liệu từ thiên nhiên, để 

cách điệu thành các yếu tố 

trang trí mang tính ứng dụng 

cao. 

- Rèn luyện kỹ năng vẽ tay, 

kỹ thuật sử dụng màu (họa 

phẩm), phương pháp pha 

màu, phối màu đẹp. 

- Môn học giúp sinh viên biết 

cảm nhận thẩm mỹ tốt, cảm 

thụ nghệ thuật có chủ đích và 

ý thức. 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 31/10) đến 

tuần số: 17 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Học tại phòng B103, 

thứ 3 và phòng B104 

thứ 6 trong tuần. 

Trung bình 4 

bài tập  

48 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 2 

 - Xác lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có thể tiếp 

cận được nội dung môn học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

3 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 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 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

Bắt đầu từ tuần số:19 

(ngày 08/01) đến 

tuần số: 37 

(ngày19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C001, 

thứ 3 hàng tuần. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 60 

phút, trọng số 

60%;  

49 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số:32 

(ngày21/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C609, 

thứ 2 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 60%. 

50 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 
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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 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

51 

Trang trí cơ 

sở ngành tạo 

dáng (K24, 

năm 1, HK2) 

Về kiến thức 

Giúp sinh viên nghiên cứu và 

tìm hiểu về những nguyên lý 

về bố cục, màu sắc  

Các phương tiện tạo hình 

trong trang trí MTCN. 

Nắm vững những kiến thức 

cơ bản, phương pháp khoa 

học, cơ sở tạo hình trang trí 

ngành Tạo dáng 

Có khả năng thể hiện ứng 

dụng vào những sản phẩm cụ 

thể mang tính sáng tạo. 

Về kĩ năng:  

Vận dụng được các nguyên lý 

cơ bản trong trang trí tạo hình 

khối vào các những bài tập 

trang trí cụ thể. 

Về thái độ: Nhận ra tầm quan 

trọng của các phương tiện tạo 

hình trong hình thai biểu 

hiện, từ đó có ý thức sáng tạo 

trong thiết kế đồ án. 

3 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 02/04) đến 

tuần số: 38 

(ngày26/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Học tại phòng A105, 

thứ 3 và thứ 6 trong 

tuần. 

Trình bày bản 

vẽ phác thảo : 

30% 

Thực hiện bài 

tập mô hình: 

70%  

52 

Phương pháp 

sáng tạo 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Cung cấp kiến thức cơ sở về 

phương pháp tư duy sáng tạo, 

suy nghĩ và đặt vấn đề. Kiến 

thức về phương pháp tư duy 

đặt vấn đề. 

Cung cấp những kiến thức 

nguyên tắc cơ bản về sáng tác 

ý tưởng, thông điệp truyền 

thông, trong lĩnh vực thiết kế 

sáng tạo. 

Kỹ năng thể hiện trình bày 

thuyết phục ý tưởng, cơ sở lý 

luận khi xây dựng nội dung 

cho một vấn đề sáng tác.  

2 

Học phần gồm 09 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số: 22 

(ngày03/02) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Học tại phòng E203, 

thứ 2 và thứ 4 trong 

tuần. 

Cuối kỳ:làm bài 

tập, trọng số 

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 

Kỹ năng làm việc nhóm và tư 

duy phản biện khi xây dựng ý 

tưởng. 

Kỹ năng xây dựng sơ đồ 

mindmap . 

53 

Vẽ kỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Kiến thức:  

Giúp cho sinh viên biết cách 

trình bày, đọc và phân tích 

các bản vẽ kỹ thuật môi 

trường và  xây dựng dân dụng 

theo những tiêu chuẩn quốc 

gia 

Kỹ năng: Kỹ năng trình bày 

bản vẽ công nghiệp  

2 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số: 22 

(ngày03/02) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Học tại phòng E203, 

thứ 5 và thứ 7 trong 

tuần. 

Quá trình: 10% 

Bài tập: trọng 

số 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành 120 phút, 

trọng số 60%;  

54 

Nhân trắc 

học 

(Ergonormie) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Kiến thức: Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: Nhân 

trắc học, Cơ sinh học, tâm lý 

màu sắc, trường thị giác, và 

các vấn đề liên quan tổng thể 

trong thiết kế sản phẩm. 

Thông qua môn học sinh viên 

ứng dụng được những nguyên 

tắc, nguyên lý, cơ sở cho việc 

thiết kế một sản phẩm phù 

hợp với con người.  

Kỹ năng:  

Kỹ năng trình bày thuyết 

phục khách hàng 

Có ky ̃năng tra cứu, tìm kiếm 

thông tin chuyên ngành, phân 

tích và xử lý thông tin  

Kỹ năng sử dụng phần mềm 

2D và 3D 

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

27 (ngày 05/03) đến 

tuần số:30 (ngày 

31/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Học tại phòng B104, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 10% 

Thuyết trình: 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài tiểu luận, 

trọng số 50%;  

55 

Hình họa 2-

Tượng (chì) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Cung cấp cho sinh viên mỹ 

thuật nắm được nguyên lý cơ 

bản về kỷ thuật vẽ hình họa 

chì, và cách diễn tả chất liệu, 

mang tính khái quát cao về 

thẩm mỹ. Sử dụng hiệu quả 

chất liệu để áp dụng vào bài 

thiết kế chuyên ngành một 

cách khoa học và chuyên 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi từ tuần 

số: 19 (ngày 08/01) 

đến tuần số: 30 

(ngày 31/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng C701 

thứ 3 và thứ 6 trong 

tuần. 

Bài tập tại lớp : 

70% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 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 

56 

Vẽ phối cảnh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Kiến thức:  

Giúp cho sinh viên biết cách 

trình bày và phối cảnh các 

công trình kiến trúc, xây 

dựng theo đúng các phương 

pháp, kỹ thuật và lý thuyết về 

xạ ảnh. Đồng thời, học phần 

này còn trang bị cho họ biết 

cách thể hiện và kiểm tra phối 

cảnh theo CAD trên bản vẽ. 

Kỹ năng: Kỹ năng trình bày 

bản vẽ công nghiệp 

2 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:31(ngày 02/04) 

đến tuần số:34(ngày 

28/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng E203, 

thứ 5 và thứ 7 trong 

tuần. 

Quá trình: 10% 

Bài tập: trọng 

số 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành 120 phút, 

trọng số 60%  

57 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sau khi kết thúc học phần, 

sinh viên có thể: 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong một số tình huống giao 

tiếp xã hội hàng ngày: hỏi và 

chỉ đường, mời mọc, khen 

ngợi, gọi và trả lời điện thoại, 

yêu cầu. 

Nghe hiểu nội dung các đoạn 

video hội thoại hoặc độc thoại 

ngắn. 

Đọc hiểu về những chủ đề 

quen thuộc trong cuộc sống. 

Xây dựng kỹ năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣ và làm viêc̣ nhóm 

một cách hiệu quả. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới, thể 

thao, sức khỏe, điện ảnh….  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:32 

(ngày 09/04) đến 

tuần số:39 

(ngày02/06) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 75 

phút, trọng số 

50 %.  

58 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sau khi kết thúc học phần, 

sinh viên có thể: 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới  

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 04/09) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 75 

phút, trọng số 

50 %.  
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2. Thiết kế đồ họa  

2.1. Ngành Thiết kế đồ họa 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

TK nhận diện 

Thương hiệu 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức 

- Được trang bị kiến thức 

tổng hợp của một quy trình 

nghiên cứu làm đồ án tốt 

nghiệp. 

- Sinh viên biết lựa chọn một 

đề tài phù hợp với năng lực 

cá nhân. 

 - Có tư duy tổng quát về thiết 

kế một hệ thống gồm nhiều 

thể loại Đồ họa cho một đề tài 

của đồ án tốt nghiệp. 

- Có khả năng nghiên cứu và 

phân tích những khía cạnh 

của chuyên ngành Đồ hoạ 

trong quá trình lựa chọn các 

giải pháp cho đề tài.   

- Biết lựa chọn các yếu tố tích 

cực và nổi bật để mang lại 

hiệu quả tốt nhất cho đồ án 

tốt nghiệp.  

- Ứng dụng được tính đa dạng 

của các yếu tố Đồ họa trong 

giải pháp thiết kế. 

Kỹ năng 

- Chọn lựa tài liệu, sưu tầm, 

nghiên cứu phù hợp với đề tài 

đã chọn. 

 - Thiết lập hồ sơ thiết kế 

(nghiên cứu, phân tích, định 

hướng thiết kế, phác thảo các 

thể loại trong đồ án TN). 

- Lựa chọn thể loại, ngôn ngữ 

đồ họa thích hợp để thực hiện 

đề tài  

5 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

04/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Đồ án: nộp bản 

và trình bày 

trước hội đồng 

Quá trình: 10% 

Xây dựng 

phương án thiết 

kế và thuyết 

trình bảo vệ:                                 

10% 

Thiết kế nhanh:                                                                                            

20%   

Thực hiện khối 

lượng đồ án tại 

lớp và về nhà 

(số lượng và 

chất lượng):   

30% 

Chấm đồ án 

cuối môn học:                                                                          

30%  

2 

Đồ họa chiến 

dịch truyền 

thông (K21, 

năm 4, HK1) 

Kiến thức  

- Có tư duy tổng quát về hệ 

thống Đồ họa cho một không 

gian triển lãm. 

- Có khả năng nhận biết và 

phân tích những khía cạnh 

của chuyên ngành đồ hoạ 

trong không gian triển lãm. 

- Biết lựa chọn các yếu tố tích 

cực và nổi bật để truyền tải 

thông điệp về thương hiệu.  

5 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 50 (ngày 

18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Đồ án:  

Dự giờ giảng lý 

thuyết: 10%                                                                        

Xây dựng 

phương án thiết 

kế và thuyết 

trình bảo 

vệ:10% 

Thiết kế nhanh:                                                                                            

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 

- Xây được hệ thống hoạ tiết 

trang trí đặc thù cho thương 

hiệu. 

- Ứng dụng tính đa dạng của 

các yếu tố Đồ họa trong việc 

quảng bá một thương hiệu 

trong không gian triển lãm. 

- Xây dựng một hệ thống quà 

tặng phù hợp với tính chất 

của chiến dịch. 

Kỹ năng 

- Kỹ năng thuyết trình trước 

đám đông. 

- Sinh viên biết vận dụng kiến 

thức về nhận diện thương 

hiệu. 

- Có kiến thức về vận dụng 

chất liệu trong thiết kế Đồ 

Họa và có cái nhìn tổng thể 

về mặt không gian.  

- Sinh viên có kiến thức diễn 

họa 3D và linh hoạt trong xử 

lý ánh sáng. 

- Nắm bắt được yêu cầu của 

chiến dịch để đưa ra những 

phương án về chất liệu cũng 

như phương pháp gia công 

vật phẩm và quà tặng một 

cách hợp lý và có thẩm mỹ. 

- Kỹ năng làm việc nhóm.  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Thực hiện khối 

lượng đồ án tại 

lớp và về nhà 

(số lượng và 

chất lượng):   

30% 

Chấm đồ án 

cuối môn học:                                                                          

30% 

3 

Đồ án Tiền 

Tốt nghiệp-

Đồ họa (K21, 

năm 4, HK1) 

Kiến thức 

- Được trang bị kiến thức 

tổng hợp của một quy trình 

nghiên cứu làm đồ án tốt 

nghiệp. 

- Sinh viên biết lựa chọn một 

đề tài phù hợp với năng lực 

cá nhân. 

 - Có tư duy tổng quát về thiết 

kế một hệ thống gồm nhiều 

thể loại Đồ họa cho một đề tài 

của đồ án tốt nghiệp. 

- Có khả năng nghiên cứu và 

phân tích những khía cạnh 

của chuyên ngành Đồ hoạ 

trong quá trình lựa chọn các 

giải pháp cho đề tài.   

- Biết lựa chọn các yếu tố tích 

cực và nổi bật để mang lại 

5 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4. 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án:  

Dự giờ giảng lý 

thuyết: 10%                                                                        

Xây dựng 

phương án thiết 

kế và thuyết 

trình bảo 

vệ:10% 

Thiết kế nhanh:                                                                                            

20%   

Thực hiện khối 

lượng đồ án tại 

lớp và về nhà 

(số lượng và 

chất lượng):   

30% 

Chấm đồ án 

cuối môn học:                                                                          

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 

hiệu quả tốt nhất cho đồ án 

tốt nghiệp.  

- Ứng dụng được tính đa dạng 

của các yếu tố Đồ họa trong 

giải pháp thiết kế. 

Kỹ năng 

- Chọn lựa tài liệu, sưu tầm, 

nghiên cứu phù hợp với đề tài 

đã chọn. 

 - Thiết lập hồ sơ thiết kế 

(nghiên cứu, phân tích, định 

hướng thiết kế, phác thảo các 

thể loại trong đồ án TN). 

- Lựa chọn thể loại, ngôn ngữ 

đồ họa thích hợp để thực hiện 

đề tài. 

4 

Chuyên đề 

Đồ họa (K21, 

năm 4, HK1) 

Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức chuyên sâu 

trong một phạm vi hẹp của 

chuyên ngành thiết kế Đồ 

họa. 

- Bổ sung thêm những kiến 

thức xã hội nhân văn có liên 

quan đến phạm vi nghiên cứu 

của đề tài mà sinh viên chọn. 

- Có kiến thức về phương 

pháp lập luận, tư duy một vấn 

đề sáng tạo… 

Kỹ năng:  

- Tìm kiếm, nghiên cứu, phân 

tích tổng hợp đánh giá, đưa ra 

nhận định về một mảng đề tài 

hẹp chuyên sâu. 

- Kỹ năng thuyết trình, lập 

luận thuyết phục, xây dựng tổ 

chức cấu trúc vấn đề một 

cách khoa học và hiệu quả. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 4 (ngày 

30/09) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quát trình : 10% 

Bài tập: 60% 

Kiểm tra thực 

hành cuối kỳ: 

30% 

5 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những nội dung cơ bản của 

đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung 

vào đường lối của Đảng thời 

kỳ đổi mới trên một số lĩnh 

vực cơ bản của đời sống xã 

hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác. Xây dựng cho sinh 

viên niềm tin vào sự lãnh đạo 

5 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 15 (ngày 

15/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng C601 

thứ 6 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra,  trọng 

số 30 % 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

60 phút, trọng số 

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 Đảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức chuyên ngành để 

chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội theo 

đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước. 

6 

Nghệ thuật 

học (K22, 

năm 3, HK1) 

 Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một loại hình 

nghệ thuật và đặc trưng ngôn 

ngữ của các loại hình nghệ 

thuật chủ yếu. Từ đó giúp 

người học rút ra được những 

đặc điểm chung và riêng của 

nghệ thuật tạo hình trong các 

loại hình nghệ thuật.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về nghệ thuật học: Khái niệm, 

vị trí, chức năng, bản chất của 

nghệ thuật. 

Vai trò của hoạt động sáng 

tạo nghệ thuật trong đời sống 

con người và vai trò người 

nghệ sĩ trong xã hội. 

Đặc trưng ngôn ngữ của các 

loại hình nghệ thuật chủ yếu.  

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C609, 

thứ 7 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 30 % 

Cuối kỳ: làm bài 

thi viết 90 phút, 

trọng số 70%. 

7 

Marketing 

chuyên 

ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK1) 

 Hiểu sâu sắc về người tiêu 

dùng trong lĩnh vực hàng tiêu 

dùng. 

Có kiến thức marketing ứng 

dụng để hiểu và định vị sản 

phẩm mình đang làm. 

Biết các phương pháp 

marketing cơ bản. 

Áp dụng được phương pháp 

marketing phù hợp cho sản 

phẩm. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 13 

(ngày24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C505, 

chiều thứ 3 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ:  

Tiểu luận: trọng 

số 80 %; 

8 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 
3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 
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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 từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối tuần, 

đường phố, hội họp/ công 

việc/ văn phòng, du lịch/ giải 

trí, mua sắm/ nhà hàng, ngân 

hàng/ bưu điện/ giao thông, 

thông báo/ hướng dẫn/ quảng 

cáo, tin tức/ phát thanh/ du 

lịch, tin nhắn ghi âm/ giới 

thiệu người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của tính 

từ và trạng từ, tình từ chỉ số 

lượng/ so sánh/ phân từ, liên 

từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng vào 

giải quyết bài thi TOEIC 2 kỹ 

năng Nghe hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu quả 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

9 

Nghiên cứu 

vốn cổ dân 

tộc (K22, 

năm 3, HK1) 

Sinh viên nâng cao kiến thức 

về Lịch sử Mỹ thuật dân tộc 

thông qua việc đi thực tế các 

công trình nghệ thuật cụ thể, 

làm rõ xuất sứ nguồn gốc và 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:46 

(ngày 16/07) đến 

Đồ án: nộp bản 

vẽ & CD. 

Quá trình: 10% 

Bài tập yêu cầu: 

90%  
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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 

ý nghĩa hoạ tiết hoa văn. Trên 

cơ sở nghiên cứu, phân tích 

và ghi chép bằng hình ảnh 

các hoa văn hoạ tiết, môn học 

giúp sinh viên hoàn thiện kĩ 

năng vẽ tay, ghi chép tư liệu 

và ký hoạ thực tế, vận dụng 

các phương tiện tạo hình và 

định luật thị giác xây dựng 

lên một bộ hoa văn giá trị về 

mặt thẩm mỹ và đúng văn 

hoá truyền thống.  

Bên cạnh đó, sinh viên vận 

dụng linh hoạt nguyên lí thiết 

kế đồ hoạ, tư duy sáng tạo và 

khai thác giá trị nghệ thuật 

bằng việc đưa ra 1 bộ vector 

hoạ tiết hoa văn tiêu chuẩn và 

ứng dụng tốt trong các sản 

phẩm mang tinh thần văn hoá 

và bản sắc Việt 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập sinh viên nâng cao kỹ 

năng làm việc nhóm, làm việc 

cá nhân, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề, thái độ 

nghiêm túc trong quá trình 

nghiên cứu. Ngoài ra, môn 

học khơi gợi tình yêu văn hoá 

truyền thống trong giới trẻ. 

tuần số: 50 (ngày 

18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

10 

Nhiếp ảnh 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức:  

- Sinh viên nắm vững các 

nguyên lý căn bản chụp ảnh 

ngoài trời cũng như trong 

studio. 

- Nắm bắt được các kỹ năng 

ánh sáng khi chụp ảnh và 

thực hành chụp ảnh đúng 

sáng như mong muốn. 

- Biết cách bố cục ảnh chặt 

chẽ, tạo hình tốt cho đối 

tượng chụp.  

- Có tính sáng tạo cao khi 

thực hiện chụp ảnh và có thể 

vận dụng tốt ý tưởng ban đầu 

vào hình ảnh. 

- Ứng dụng những kiến thức 

của môn học phục vụ tốt cho 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:46 

(ngày 16/07) đến 

tuần số: 48(ngày 

04/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bài 

tthực hành. 

Quá trình: 10% 

Hệ thống bài 

tập: 40% 

Bài tập cuối 

khóa: 50% 
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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 

đồ án của chuyên ngành như: 

quảng cáo, thiết kế thời 

trang... 

Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ tích cực 

tự thao tác thực hành chụp 

ảnh để nâng cao kỹ năng  

- Sinh viên có tính thẩm mỹ 

về màu sắc và bố cục để có 

chụp được hình ảnh phù hợp  

- Sinh viên có tính sáng tạo 

và có tư duy tốt về ý tưởng để 

có thể diễn đạt ý tưởng bằng 

hình ảnh 

- Chăm chỉ trong việc tập 

chụp để nâng cao khả năng và 

kỹ năng chụp ảnh  

- Thường xuyên xem và tiếp 

thu xu hướng hình ảnh mới 

trên mạng và sách báo để 

nâng cao khả năng bản thân. 

11 

Thiết kế 

Poster quảng 

cáo (K22, 

năm 3, HK1) 

Kiến thức: 

- SV nắm được vai trò quan 

trọng của một thể loại đồ họa 

trong hệ thống quảng cáo sản 

phẩm của doanh nghiệp. 

- Nắm được các yếu tố kỹ 

thuật, mỹ thuật cần thiết của 

một loại hình thiết kế. 

- Thực hiện một thiết kế đồ 

họa mang tính thông tin đại 

chúng. 

- Đạt hiệu quả về sáng tạo 

cũng như thẩm mỹ, đáp ứng 

được các yêu cầu về thương 

mại của doanh nghiệp. 

Kỹ năng: 

- Nắm được quy trình thiết kế 

poster. 

- Phương pháp phân tích mối 

quan hệ giữa sản phẩm và 

những yếu tố liên quan khác 

để tìm kiếm ý tưởng độc đáo 

cho Poster.    

- Thông qua đồ án này SV 

xây dựng logic sáng tạo, tăng 

cường tư duy thẩm mỹ.  

- Xây dựng tính làm việc độc 

lập, có khoa học. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 8 

(ngày 22/10) đến 

tuần số: 12 (ngày 

24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 
Đồ án: nộp bản 

vẽ. 

Quá trình: 30% 

Bài thực hành 

cuối kỳ : 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 

- Làm tiền đề cho đồ án Tốt 

nghiệp.  

Thái độ người học: 

- Sinh viên có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình tiếp thu 

kiến thức. 

- Cần xây dựng tính kế hoạch 

việc độc lập, sáng tạo trong tư 

duy. 

- Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. 

12 

In ấn đồ họa 

truyền thống 

(in lụa-đá) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về phương 

pháp in lụa thủ công truyền 

thống. Trên cơ sở đó, nắm rõ 

các yêu cầu về thiết kế cho 

sản phẩm in lụa, kỹ thuật chế 

bản, kỹ thuật in lụa. 

- Sinh viên sẽ vận dụng kiến 

thức hình thành kỹ năng thiết 

kế với sản phẩm in lụa. Làm 

quen và thực hành tốt các 

công việc cũng như thao tác 

trong quá trình in. 

- Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, tham gia thực hành trên 

lớp, môn học góp phần hình 

thành kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, và tư duy 

giải quyết vấn đề liên quan 

đến công việc chuyên môn 

của mình sau khi tốt nghiệp. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

11 (ngày 12/11) đến 

tuần số: 16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ. 

Quá trình: 10% 

Bài tập thiết kế: 

30% 

Bài thực hành in 

cuối kỳ : 60%  

13 

Thiết kế bao 

bì, nhãn hiệu 

sản phẩm 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức: 

- Phân loại và trình bày được 

các thể loại bao bì phổ biến. 

Mô tả được các phương pháp, 

qui trình cần có trong việc 

thiết kế bao bì.  

- Áp dụng được xu hướng 

trong thiết kế bao bì. 

- Nắm vững kiến thức bao bì 

là một phần nằm trong hệ 

thống nhận diện thương hiệu 

của doanh nghiệp. 

Kỹ năng: 

- Nắm vững các yêu cầu cho 

môṭ bao bì sản phẩm (thiết kế 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 6 (ngày 

13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ. 

Quá trình: 30% 

Bài thực hành 

cuối kỳ : 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 

kiểu dáng, công năng, chất 

liệu, màu sắc). 

- Biết phân tích và tìm kiếm ý 

tưởng làm cơ sở xây dưṇg bố 

cuc̣ trong quá trình thiết kế. 

- Quản lý được tỷ lệ các 

thành phần tham gia thiết kế. 

- Biết phân tích, lựa chọn chất 

liệu, định lượng phù hợp cho 

từng loại bao bì và công nghệ 

gia công, cấn bế thành phẩm 

thích hợp cho sản phẩm thiết 

kế.  

- Biết quản lý file từ lúc thiết 

kế đến thành phẩm. 

- Sáng taọ đươc̣ các thiết kế 

có giá tri ̣ thẩm my ̃và ứng 

dụng cao. 

Thái độ người học: 

Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. Sinh viên có 

thái độ nghiêm túc trong quá 

trình tiếp thu kiến thức, có 

được sự yêu thích tìm hiểu 

các thể loại phong cách thiết 

kế cũng như chất liệu để phục 

vụ tốt cho ngành nghề của 

mình. Có khả năng làm việc 

độc lập, quản trị kế hoạch 

công việc, sáng tạo trong tư 

duy. 

14 

Thiết kế dàn 

trang (K22, 

năm 3, HK1) 

Sinh viên nắm rõ kiến thức về 

thiết kế Dàn trang - Layout, là 

bước đệm cho các đồ án 

chuyên nghành và là công cụ 

quan trọng trong công việc 

thiết kế. Môn học cung cấp 

kiến thức để sử dụng phần 

mềm Adobe Indesign, giao 

diện, công cụ đối với dàn 

trang ấn phẩm. Sau đó, nắm 

vững phương pháp để thao 

tác một cách thành thục trên 

các bài tập liên quan đến ấn 

phẩm thiết kế dàn trang thực 

tế. Hình thành phong cách 

thiết kế, thẩm mỹ về màu sắc, 

bố cục và khả năng sáng tạo 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 3 

(ngày 17/09) đến 

tuần số: 11 (ngày 

10/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp 

porfolio. 

Bài tập: 60% 

Thiết kế 

porfolio: 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 

qua việc thực hiện Portfolio – 

Hồ sơ thiết kế cá nhân. Bên 

cạnh mục tiêu chuyên môn, 

thông qua quá trình học tập, 

môn học giúp sinh viên, góp 

phần hình thành kỹ năng làm 

việc độc lập, kĩ năng làm việc 

nhóm từ bước chuẩn bị đến 

hoàn thiện in ấn. 

15 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

16 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội ( mời bạn bè dự tiệc, 

kể 1 câu chuyện, nói chuyện 

qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 15% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 75 phút, 

trọng số 50 %. 

17 

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam (K23, 

năm 2, HK1) 

 Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một nền văn 

hóa, giúp họ nắm được các 

đặc trưng cơ bản cùng các 

quy luật hình thành và phát 

triển của văn hóa Việt Nam. 

Từ đó, giúp họ hình thành ý 

thức tôn trọng, tự hào và gìn 

giữ những tinh hoa văn hóa 

truyền thống dân tộc và cũng 

như phê phán những đặc 

trưng đã trở nên lỗi thời, lạc 

hậu, cản trở sự phát triển 

trong thời kỳ hội nhập.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về văn hóa học: hệ thống khái 

niệm, bản chất, đặc trưng, 

chức năng và các loại hình 

văn hóa. 

Nguồn gốc của văn hóa Việt 

Nam: Loại hình văn hóa, chủ 

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 20% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra,  trọng 

số 30 % 

Cuối kỳ: làm bài 

thi viết 90  phút, 

trọng số 50%;  
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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 

thể, thời gian, không gian và 

tiến trình phát triển của văn 

hóa Việt Nam. 

Các đặc trưng cơ bản của văn 

hóa Việt Nam truyền thống: 

Văn hóa nhận thức, văn hóa 

tổ chức cộng đồng, văn hóa 

vật chất, văn hóa tinh thần, 

giao lưu và tiếp biến văn hóa. 

18 

Hình họa 3-

vẽ người 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên mỹ 

thuật nắm được nguyên lý cơ 

bản về kỷ thuật vẽ hình họa 

chất liệu bột màu , và cách 

diễn tả chất liệu, mang tính 

khái quát cao về  màu sắc, Sử 

dụng hiệu quả chất liệu để áp 

dụng vào bài thiết kế  một 

cách khoa học và chuyên 

nghiệp . 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:02(ngày 10/09) 

đến tuần số:09(ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập : 70% 

Bài thi cuối : 

30%  

19 

Xử lý hình 

ảnh trên máy 

tính (K23, 

năm 2, HK1) 

Về kiến thức: 

Sinh viên nắm được các chức 

năng cơ bản và chuyên dụng 

nhất của photoshop một cách 

thành thạo, từ đó mới có thể 

áp dụng vào thực hành. 

Nắm rõ chức năng của từng 

công cụ riêng biệt từ đó có 

thể kết hợp các công cụ linh 

hoạt ứng dụng khi thiết kế. 

Về Kỹ năng: 

SV phải đạt được kỹ năng 

thao tác nhanh, linh hoạt, biết 

sử dụng các công cụ nhuần 

nhuyễn khi ứng dụng vào 

thiết kế đồ án.  

Về Thái độ: 

Thường xuyên thực hành để 

tạo ra được các hiệu ứng mới, 

sáng tạo tăng tính hiệu quả 

cho sản phẩm thiết kế. 

Có thái độ nghiêm túc trong 

việc ứng dụng các nội dung 

đã học vào các thiết kế trong 

chuyên ngành Thiết kế Đồ 

họa. 

2 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 3 

(ngày 17/09) đến 

tuần số: 08 (ngày 

27/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập : 30%  

Giữa kỳ : làm 

bài kiểm tra 

20% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi thực hành 

120 phút, trọng 

số 50%. 
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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 

Trang trí 

chuyên 

ngành đồ họa 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Mục tiêu về nhận thức 

- Xây dựng phương pháp 

sáng tạo cho sinh viên. 

- Biết cách diễn giải thông 

điệp của cá nhân bằng ngôn 

ngữ hình ảnh cụ thể. 

- Xây dựng khả năng sáng tạo 

làm nền móng cho hệ thống 

đồ án trong các học kỳ sau.    

Mục tiêu về kỹ năng 

- Sinh viên làm quen với các 

thủ pháp thể hiện của chuyên 

ngành. 

- Nắm được các yếu tố cần 

thiết trong một thiết kế. 

- Xây dựng tính độc lập, tự 

sắp xếp kế hoạch làm việc 

của mỗi sinh viên. 

- Xây dựng kỹ năng vẽ tay, 

thể hiện sự cô đọng và đơn 

giản khi thể hiện 

- Xây dựng tư duy về biểu 

trưng trong đồ họa, các 

phương pháp thể hiện ngôn 

ngữ đồ họa lên từng đối 

tượng cụ thể  

- Tăng cường khả năng cảm 

nhận về màu sắc và ứng dụng 

vào trong các sản phẩm trang 

trí cụ thể  

Mục tiêu về thái độ 

- Làm việc có kế hoạch và 

theo kế hoạch 

- Hiểu rõ tầm quan trọng của 

việc nghiên cứu hình ảnh, 

cách điệu cô đọng và khai 

thác các yếu tố trang trí  

- Hoàn thiện bài chỉn chu, 

sạch sẽ. 

- Tự giác hoàn thành khối 

lượng bài tập mà GV hướng 

dẫn môn học đề ra. 

3 

Học phần gồm 02 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án:  

Quá trình : 10% 

Bài tập cách 

điệu 72 ô: 55 % 

Bài tập cách 

điệu chân dung 

35%;  

21 

Cơ sở thiết 

kế đồ họa 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Mục tiêu về kiến thức: có 

kiến thức cơ bản phục vụ cho 

việc hiểu và cảm thụ được 

các yếu tố đồ hoạ trong thiết 

kế. Đánh giá đúng được các 

giá trị cơ bản trong thiết kế 

đồ hoạ. Nắm bắt được các 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:12 

(ngày 19/11) đến 

tuần số: 15 (ngày 

15/12) 

Đồ án:  

Quá trình : 10% 

Bài tập tổng hợp  

90%;  
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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 tiện tạo hình tạo cơ 

sở nền tảng cho thiết kế đồ 

hoạ. Có kiến thức về phương 

pháp tư duy nghệ thuật, tạo ra 

các sản phẩm Mỹ thuật Ứng 

dụng có ý nghĩa. Có kiến thức 

cho việc sáng tạo thông điệp 

được chuyển tải bằng các 

phương tiện và ngôn ngữ tạo 

hình.  

- Mục tiêu về kỹ năng: xây 

dựng bố cục một cách hệ 

thống, cách thức tổ chức sắp 

xếp, cách nhìn tổng thể, bao 

quát và giản lược; xác định 

các yếu tố nhất quán và hài 

hòa khi khai thác các phương 

tiện tạo hình. 

- Mục tiêu về thái độ: có ý 

thức và hiểu đúng những yêu 

cầu cơ bản của một hoạt động 

thiết kế đồ họa là như thế 

nào. Có thai độ độc lập và 

hướng tới sáng tạo trong 

chuyên môn, ngành Mỹ thuật 

– MTCN. 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

22 

Nghiên cứu 

lịch sử Đồ 

họa (K23, 

năm 2, HK1) 

Kiến thức:  

- Sinh viên biết được giai 

đoạn phát triển của ngành 

thiết kế đồ hoạ thế giới cũng 

như trong nước. 

- Nắm rõ quá trình hình thành 

và các trào lưu nghệ thuật 

trên thế giới có tác động nhất 

định đến các xu hướng thiết 

kế đồ hoạ. 

Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên có kiến thức 

về lịch sử phát triển của 

ngành thiết kế đồ hoạ. 

- Xây dựng khả năng tư duy 

trong nghiên cứu, thảo luận. 

- Có thái độ tư tin trong việc 

thuyết trình đề tài.   

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số:17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình: 10% 

Bài tập trọng số 

60% 

Kiểm tra thực 

hành trọng số 

30%.  

23 

Nghệ thuật 

chữ 2 (K23, 

năm 2, HK1) 

Kiến thức: 

Sinh viên nắm được các khái 

niệm cơ bản về chữ trong 

tương quan bố cục của một 

layout, đồng thời nắm rõ quá 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

11 (ngày 12/11) đến 

Đồ án:  

Bài nghiên cứu: 

30% 

Sản phẩm thiết 

kế: 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 

trình hình thành và các trào 

lưu của kiểu chữ viết trên thế 

giới. 

Kỹ năng:  

Giúp sinh viên có tư duy 

quan sát và ý thức về sử dụng 

chữ trong thiết kế, thuần thục 

các kĩ năng cơ bản trong xử 

lý font và bố cục chữ trên 

layout để vận dụng cho các 

bài học đồ án trong thời gian 

học tập cũng như làm việc 

sau này.   

Mục tiêu về thái độ người 

học:  

Trên cơ sở những kiến thức 

nắm được, sinh viên có thái 

độ nghiêm túc trong quá trình 

học tập, nghiên cứu, sáng tạo 

và hoàn thành khối lượng bài 

tập để làm nền tảng cho các 

đồ án chuyên ngành sau này. 

tuần số:15 (ngày 

15/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

24 

Màu sắc và 

trang trí trên 

máy 

tính(ILL) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Sinh viên hiểu rõ khả năng 

của phần mềm Adobe 

Illustrator trong đồ hoạ 

phẳng, là một môn quan trọng 

liên quan trực tiếp đến các đồ 

án chuyên nghành. Môn học 

cung cấp kiến thức để sử 

dụng phần mềm Illustartor 

làm quen với giao diện, chức 

năng và hiệu ứng của công cụ 

đối với đối tượng vector. Sau 

đó, nắm vững phương pháp 

và kỹ thuật, phím tắt cơ bản 

để thao tác một cách thành 

thục trên các bài tập liên quan 

đến bố cục trang trí trên máy 

tính. Hình thành khả năng 

sáng tạo và kiến thức về các 

trường phái thiết kế bằng 

vector. Bên cạnh mục tiêu 

chuyên môn, thông qua quá 

trình học tập, môn học giúp 

sinh viên hình thành kỹ năng 

làm việc độc lập, từ phác thảo 

đến hoàn thiện.   

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 50 (ngày 

18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 10% 

Bài tập tại lớp 

:30% 

Bài tập về nhà: 

35% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi , trọng số 

25%;  
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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 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu các đoạn video hội 

thoại hoặc độc thoại ngắn. 

Đọc hiểu về những chủ đề 

quen thuộc trong cuộc sống. 

Xây dựng kỹ năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣, đồng thời xây dựng 

ki ̃năng thuyết trình và làm 

viêc̣ theo nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:3 

(ngày 17/09) đến 

tuần số:17 

(ngày29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 15% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 75 phút, 

trọng số 50 %.  

26 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, hệ 

thống mạng kết nối máy tính. 

Soạn thảo các văn bản tài liệu 

văn phòng, thiết kế các bản 

tính toán số liệu và trình bày 

bản trình chiếu cho bài thuyết 

trinh với phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

27 

Hình họa 

1(Hình khối, 

tĩnh vật) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Thiết lập và cũng cố kiến 

thức hình hoạ cơ bản cho sinh 

viên. 

- Vẽ từ khối căn bản chuyển 

sang khối biến dạng đến tĩnh 

vật. 

- Sinh viên vẽ chất liệu: chì, 

bột màu pha sẵn. 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 09(ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Quá trình: 10% 

Bài tập tại lớp : 

50% 

Ký họa : 10% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi vẽ, trọng số 

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 

- Sinh viên học tốt môn hình 

hoạ sẽ hỗ trợ cho các môn đồ 

án chuyên ngành.  

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên yêu nghề hơn 

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên khả năng vẽ tác phẩm 

trong hội hoạ.   

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

28 

Cơ sở tạo 

hình mỹ 

thuật (K24, 

năm 1, HK1) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về nghệ 

thuật thị giác; Các phương 

tiện tạo hình cơ bản; các định 

luật thị giác cơ bản; tâm lý thị 

giác. Các nguyên lý tạo hình 

cơ bản; các dạng bố cuc cơ 

bản. 

Sinh viên biết vận dụng linh 

hoạt các yếu tố tạo hình cơ 

bản cùng với các định luật thị 

giác để sáng tạo, có thể phân 

tích tác phẩm dựa trên các 

định luật thị giác và tâm lý thị 

giác phổ biến. Biết tư duy 

sáng tạo một cách khoa học 

và dựa trên khoa học thị giác 

để hiện tác phẩm hoàn chỉnh. 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên cảm thụ nghệ thuật 

có chủ đích và ý thức. Có 

quan niệm đúng đắn và tích 

cực trong cảm nhận thẩm mỹ.   

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 
Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 

29 

Tin học ứng 

dụng 

(Photoshop) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên có khả nằng sử 

dụng thành thạo các công cụ 

và ứng dụng của phần mềm 

vào việc chỉnh sửa, cắt ghép 

hình ảnh nội thất. Tạo được 

hiệu ứng, nâng cao thẩm mỹ 

của bản vẽ thiết kế nội thất 

bằng phần mềm Photoshop. 

Lựa chọn hình ảnh phù hợp 

và cắt ghép tạo một không 

gian nội - ngoại thất. 

Kỹ năng cắt ghép phối cảnh 

chính xác và nhanh chóng. 

Chỉnh sửa hình ảnh, gam màu 

và vật liệu từ các bản vẽ phối 

cảnh render từ 3dsmax 

,Sketchup… Biết chỉnh sửa 

vật liệu, tạo vật liệu mới phục 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số: 18 (ngày 

05/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ : 30% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi thực hành, 

trọng số 50%  
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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 

vụ cho thư viện vật liệu 

chuyên ngành.  

Sinh viên quản lý được layout 

xuất từ AutoCad và tô vật 

liệu. Có tư duy sáng tạo trong 

việc trình bày dàn trang, xuất 

file và in ấn. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp. 

30 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản 

nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601 

chiều thứ 2 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra,  trọng 

số 40% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 60 phút, 

trọng số 60%;  

31 

Trang trí cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

- Môn học giúp sinh viên tiếp 

cận với các kiến thức cơ bản 

của mỹ thuật, biết sử dụng 

ngôn ngữ màu sắc, biết kiến 

thức cơ bản về bố cục. Biết 

sử dụng thành thạo các 

phương tiện tạo hình: Nét, 

mảng, hình, khối. 

- Hướng dẫn sinh viên 

phương pháp nghiên cứu khai 

thác tư liệu từ thiên nhiên, để 

cách điệu thành các yếu tố 

trang trí mang tính ứng dụng 

cao. 

- Rèn luyện kỹ năng vẽ tay, 

kỹ thuật sử dụng màu (họa 

phẩm), phương pháp pha 

màu, phối màu đẹp. 

- Môn học giúp sinh viên biết 

cảm nhận thẩm mỹ tốt, cảm 

thụ nghệ thuật có chủ đích và 

ý thức. 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Quá trình: 10% 

Bài tập : 90% 
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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 

32 

Chuyên đề 

(K21, năm 4, 

HK2) 

  2     

33 

Đồ án Tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Kiến thức: 

- Sinh viên thiết kế một hệ 

thống đồ án bao gồm kiến 

thức tổng hợp của bốn năm 

học 

- Thực hiện quy trình thiết kế 

thông qua việc thực hiện đồ 

án tốt nghiệp. 

- SV cần lựa chọn một đề tài 

phù hợp với năng lực. 

- Chuyển tải được thông điệp 

thông qua các thể loại đồ họa 

có trong hệ thống tốt nghiệp. 

Kỹ năng: 

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế 

(nghiên cứu, phân tích, định 

hướng thiết kế, phác thảo, thể 

hiện, gia công các thể loại 

trong đồ án TN). 

- Lựa chọn thể loại ngôn ngữ 

đồ họa để chuyển tải chủ đề. 

- Thiết lập kế hoạch làm việc 

khoa học và phù hợp với tiến 

độ. 

- Sử dụng các phần mềm hỗ 

trợ: photoshop, Illustrator, 

Indesign. 

- Tiền đề cho sau khi ra 

trường có thể hoà nhập với 

các môi trường làm việc. 

Thái độ 

- Làm việc nghiêm túc trong 

quá trình sáng tác các thể loại 

đồ hoạ trong đồ án tốt nghiệp. 

- Định hướng thiết kế cho đề 

tài nhằm mục đích tăng thêm 

hiểu biết, cảm nhận và khai 

thác tốt các khía cạnh khác 

nhau của đề tài làm cơ sở cho 

ý tưởng thiết kế. 

- Tuân thủ theo những quy 

định của Khoa, Bộ môn, 

Giảng viên hướng dẫn đề ra. 

18 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 32 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ và trình bày 

trước hội đồng 

Để có thể ra bảo 

vệ Đồ án tốt 

nghiệp trước 

Hội đồng, sinh 

viên phải được 

chấm đạt ở các 

đợt:  

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Ngành. 

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Khoa. 

-Chấm sơ khảo 

đồ án tốt nghiệp.  

34 

Thiết kế 

Logo (K22, 

năm 3, HK2) 

 Sinh viên lĩnh hội được 

những kiến thức về cách điệu, 

biểu trưng hoá hình ảnh và 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ và trình bày 

trước hội đồng 
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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 

font chữ vào thiết kế logo và 

phương pháp triển khai hệ 

thống ứng dụng. 

Phát triển kỹ năng phân tích 

màu sắc, tâm lý màu sắc, 

ngôn ngữ của màu sắc, xu 

hướng thẩm mỹ trong thị 

trường, tâm lý và thị hiếu thị 

giác trong thiết kế logo. Kỹ 

năng thuyết trình và thuyết 

phục trươc đám đông, kỹ 

năng bảo vệ chính kiến trên 

cơ sở kiến thức chuyên môn. 

Bắt đầu từ tuần số: 

28 (ngày 11/03) đến 

tuần số: 32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Thiết kế nhanh : 

30% 

Trình bày đồ án: 

70%  

35 

Thiết kế báo, 

tạp chí (K22, 

năm 3, HK2) 

 Sinh viên lĩnh hội được 

những kiến thức về các thể 

loại dàn trang, nắm được kiến 

thức về phương pháp thiết kế 

tạp chí, art Book, Pop-up, 

minh hoạ layout. 

Sinh viên biết vận dụng linh 

hoạt các yếu tố bố cục, màu 

sắc, cách sử dụng chữ cùng 

với các định luật thị giác để 

sáng tạo bố cục thiết kế hài 

hoà với từng thể loại ấn 

phẩm. 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên có khả năng quản lý 

thiết kế từ máy tính đến thành 

phẩm, áp dụng được kỹ năng 

xuất file và quản lý màu vào 

thực tế thực hiện thành phẩm. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 22 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ và trình bày 

trước hội đồng 

Nghiên 

cứu&Thuyết 

trình: 30% 

Phác thảo tại 

lớp: 30% 

Thể hiện & 

Trình bày: 40% 

  

36 

Thiết kế giao 

diện Web 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 Về kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được 

những kiến thức cơ bản về 

việc sử dụng phần mềm 

Dreamwearver 

- Biết cách phân loại web 

theo chức năng và nội dung  

- Cấu trúc thiết kế cho web 

phù hợp trên internet  

Về kỹ năng: 

- Ứng dụng phần mềm 

Dreamweaver, flash để xuất 

ra định dang web html 

- Sử dụng công cụ hợp lý và 

thành thạo trong cách thể hiện 

tính hiện thực của sản phẩm 

Về Thái độ: 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong … buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

30 (ngày 25/03) đến 

tuần số: 35 (ngày 

04/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp file 

hoàn chỉnh. 

Quá trình: 10% 

Code: 30% 

Thiết kế layout: 

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 

- Giúp sinh viên có cảm hứng 

thiết kế với phần mềm 

Illustrator. 

- Trên cơ sở những kiến thức 

đã học, sinh viên biết cách 

ứng dụng các nội dung đã học 

vào các thiết kế trong chuyên 

ngành Thiết kế Đồ họa một 

cách nghiêm túc. 

37 

Thiết kế lịch 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Kiến thức: 

- Có kiến thức trong việc tư 

duy xây dựng một hệ thống ý 

tưởng truyền tải một nội 

dung. 

- Xây dựng được concept cho 

đề tài thiết kế. 

-Kiến thức về layout chữ số 

theo format của lịch.  

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức chuyên sâu 

trong một phạm vi hẹp của 

chuyên ngành thiết kế Đồ 

họa. 

- Bổ sung thêm những kiến 

thức xã hội nhân văn có liên 

quan đến phạm vi nghiên cứu 

của đề tài mà sinh viên chọn. 

- Có kiến thức về phương 

pháp lập luận, tư duy một vấn 

đề sáng tạo… 

Kỹ năng: 

- Kỹ năng xây dựng thành 

phần đồng nhất xuyên suốt 

trong toàn bộ hệ thống. 

- Thể hiện được nét đặc trưng 

của đề tài bằng ngôn ngữ đồ 

họa cô đọng.  

- Biết lựa chọn các yếu tố tích 

cực và nổi bật để truyền tải 

thông điệp nội dung bằng 

hình ảnh đặc trưng tiêu biểu. 

- Ứng dụng tính đa dạng của 

các yếu tố Đồ họa trong việc 

quảng bá một thương hiệu. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 27 (ngày 

09/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ. 

Quá trình: 10% 

Bài tập, thuyết 

trình : 60% 

Sản phẩm cuối 

(lịch bàn, lịch 

tờ, CD): 30% 

38 

Pháp luật đại 

cương (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về sự ra đời, hình 

thành và phát triển của nhà 

nước và pháp luật trong lịch 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: làm bài 

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 

sử. Từ đó, nhận ra những quy 

luật căn bản về sự tồn tại của 

các yếu tố mang tính quyền 

lực ở phạm vi quốc gia. Đồng 

thời, sinh viên cũng có kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

Thông qua quá trình nghe 

giảng, thảo luận, làm việc 

nhóm và cá nhân, các hoạt 

động trên lớp, tự học, góp 

phần cho sinh viên các kỹ 

năng làm việc độc lập và theo 

nhóm, thuyêt trình, đọc và 

nghiên cứu tài liệu, giải quyết 

vấn đề. 

Ngoài ra, môn học góp phần 

hình thành tinh thần thượng 

tôn pháp luật, tuân thủ pháp 

luật và thái độ chủ động trong 

việc xử lý các rắc rối nảy sinh 

trong đời sống và công việc 

có liên quan đến pháp luật. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số:31 

(ngày29/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C601, 

thứ 5 hàng tuần. 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 60 phút, 

trọng số 60%;  

39 

Chuyên đề 

Pháp luật 

chuyên 

ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK2) 

Về lý thuyết: Nắm bắt được 

các qui định của pháp luật về 

Sở hữu trí tuệ để ứng dụng 

vào  học tập, nghiên cứu và 

khai thác kết quả nghiên cứu 

1 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C601, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 60 phút, 

trọng số 80%.  

40 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội ( mời bạn bè dự tiệc, 

kể 1 câu chuyện, nói chuyện 

qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:19 

(ngày 07/01) đến 

tuần số: 36 

(ngày11/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 15% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 75 phút, 

trọng số 50 %. 
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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 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

41 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

42 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:33 

(ngày20/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

chiều thứ 2 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 40% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

70 phút, trọng số 

60%. 

43 

Thiết kế bìa 

sách (K23, 

năm 2, HK2) 

Về kiến thức: 

Phân loại và trình bày được 

các thể loại bìa sách phổ biến. 

Mô tả được các phương pháp 

qui trình thiết kế bìa sách. Áp 

dụng được xu hướng trong 

thiết kế bìa sách. 

Về kỹ năng: 

Biết phân tích, lựa chọn chất 

liệu phù hợp cho từng loại bìa 

và công nghệ gia công, cấn bế 

thành phẩm thích hợp cho sản 

phẩm thiết kế. Biết quản lý 

file từ lúc thiết kế đến thành 

phẩm. 

Về thái độ người học: 

Sinh viên có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình tiếp thu 

kiến thức, có được sự yêu 

thích tìm hiểu các thể loại 

phong cách thiết kế cũng như 

chất liệu để phục vụ tốt cho 

ngành nghề của mình. Có khả 

năng làm việc độc lập, quản 

trị kế hoạch công việc, sáng 

tạo trong tư duy. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ. 

Quá trình: 30% 

Thiết kế nhanh: 

20% 

Thiết kế bìa 

sách trước, sau, 

gáy : 50%  

44 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 
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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 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

45 

Lịch sử mỹ 

thuật (K23, 

năm 2, HK2) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về quá trình 

hình thành, phát triển của mỹ 

thuật thế giới và Việt Nam từ 

thời nguyên thủy cho đến 

ngày nay. Sinh viên hiểu và 

nắm chắc các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự ra đời, đặc 

trưng của các trường phái 

nghệ thuật và một số đại diện 

tiêu biểu của mỗi trường phái.  

Sinh viên sẽ vận dụng những 

kiến thức để bước đầu thực 

hành việc phân tích, đánh giá 

các tác phẩm nghệ thuật, các 

xu hướng, loại hình nghệ 

thuật, nhận diện các trường 

phái nghệ thuật căn cứ trên 

những đặc trưng của tác 

phẩm về nội dung và hình 

thức thể hiện. Thông qua đó, 

sinh viên có thể học và tự tin 3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19(ngày 07/01) 

đến tuần số:32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Tiểu luận : 20% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra 20 % 

Cuối kỳ: làm bài 

thi viết 90 phút, 

trọng số 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 

diễn đạt, trình bày một vấn đề 

về mỹ thuật. Bên cạnh mục 

tiêu chuyên môn, thông qua 

quá trình học tập, tham gia 

xây dựng bài trên lớp và làm 

tiểu luận, đi tham quan bảo 

tàng, môn học góp phần hình 

thành kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, thuyết 

trình và tư duy giải quyết vấn 

đề của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành và củng cố ý 

thức về gìn giữ, bảo tồn 

những giá trị của di sản văn 

hóa nghệ thuật thế giới, gìn 

giữ và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc, hình thành ý 

thức về đạo đức nghề nghiệp 

của người sáng tạo nghệ 

thuật, tuân thủ nghiêm chỉnh 

luật tác quyền. 

46 

Kỹ thuật và 

vật liệu in 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Kiến thức: 

- Trang bị những kiến thức cơ 

bản về giấy in, ngành in và 

công nghệ chế bản. 

- Để sinh viên bước đầu làm 

quen với công việc in ấn 

thông qua các phần mềm 

photoshop, illustrator, 

indesign v.v.... 

- Ứng dụng các thiết kế Đồ 

họa trong quá trình in ấn, chế 

bản tách màu phù hợp với 

từng sản phẩm. 

- Xây dựng tính sáng tạo 

trong các bài tập. 

 Kỹ năng: 

- Biết ứng dụng kiến thức đã 

học vào trong thiết kế cụ thể. 

- Tránh được các sai phạm cơ 

bản trong quá trình thiết kế. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác chế bản cũng như in 

ấn. 

- Tạo ra một sản phẩm đúng 

theo màu sắc của thiết kế. 

Thái độ người học:  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 31 

(ngày06/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 
Quá trình: 20% 

Bài tập: 40% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi viết 90 phút, 

trọng số 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 

- Có thái độ nghiêm túc trong 

giờ học lý thuyết cũng như 

thực hành hoặc thăm quan. 

- Hoàn thành khối lượng bài 

tập mà GVHD môn học yêu 

cầu. 

47 

Hình họa 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Thiết lập và cũng cố kiến 

thức hình hoạ phong cảnh, 

toàn thân người và ký hoạ 

cho sinh viên. 

- Sinh viên đi vẽ phong cảnh 

ngoài trời làm quen môi 

trường thực tế. 

- Sinh viên vẽ chất liệu: bột 

màu pha sẵn, màu nước, chì 

nước, bút kim. 

- Sinh viên học tốt môn hình 

hoạ sẽ hỗ trợ cho các môn đồ 

án chuyên ngành.  

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên yêu nghề hơn. 

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên khả năng vẽ tác phẩm 

trong hội hoạ.   

3 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:290(ngày 

23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 10% 

Bài tập: 50 % 

Ký họa :10% 

Bài thi vẽ, trọng 

số 30%;  

48 

Tranh khắc 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên Mỹ 

Thuật Công Nghiệp nắm 

được nguyên lý cơ bản của bộ 

môn tranh khắc gỗ màu. 

- Thể hiện bố cục với nét, 

hình, mảng, màu sắc một 

cách cô đọng và mang tính 

tạo hình. 

- Sử dụng hiệu quả chất liệu, 

nguyên liệu, trong kỹ thuật 

tranh khắc. 

Kỹ năng: 

- Trên cơ sở các kiến thức mà 

môn học trang bị, SV có điều 

kiện hơn khi hội nhập với 

những vấn đề thiết kế, sáng 

tạo trong chuyên môn liên 

quan trong thực tế cuộc sống, 

trong các công ty, xí nghiệp 

in ấn. Từ đó, hình thành kỹ 

năng phát triển nghề nghiệp. 

- Do đặc điểm của môn học 

có tính hệ thống cao, là sự kết 

hợp của nhiều vấn đề kiến 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 15/04) đến 

tuần số: 39 (ngày 

25/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ. 

Quá trình: 20% 

Bài tập: 20% 

Bài thực hành 

cuối kỳ : 50%  
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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 

thức khác nhau nên SV cần 

xây dựng kỹ năng phân tích, 

kỹ năng tư duy, tìm tòi, phát 

hiện những ý tưởng mới, kỹ 

năng lựa chọn và ra quyết 

định xây dựng hình ảnh, bố 

cục, màu sắc, sáng tối, không 

gian có hệ thống theo hướng 

tối ưu nhất. 

Thái độ, chuyên cần : 

- Sinh viên đi học đầy đủ và 

đúng giờ, lắng nghe giảng 

viên hướng dẫn và làm đầy 

đủ các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

49 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 - Xác lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có thể tiếp 

cận được nội dung môn học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

3 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:19 

(ngày 07/01) đến 

tuần số: 37 

(ngày19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 2 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra,  trọng 

số 40% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 60 phút, 

trọng số 60%;  

50 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06) 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 40% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

70 phút, trọng số 

60%. 

51 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

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 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

52 

Luật xa gần 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Kiến thức:  

- Sau khi hoàn thành môn học 

sinh viên có đầy đủ kiến thức  

về các loại góc độ phối cảnh 

của vật thể.  

- Vận dụng các kiến thức so 

sánh Tỷ lê giữa các vật thể 

trong không gian phối cảnh 

và tỷ lệ giữa các vật thể với 

nhau.  

- Nắm vững và vận dụng 

đúng kiến thức về đường 

chân trời, điểm hội tụ, sắc độ 

và tỷ lệ trong phối cảnh.  

- Kiến thức diễn đạt một vật 

thể trong không gian (3D) 

trên bề mặt phẳng (2D) 

Kỹ năng:  

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:30 

(ngày 25/03) đến 

tuần số: 32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập : 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 

- Sinh viên diễn hoạt một 

cách thuần thục vật thể dưới 

mọi góc nhìn trong không 

gian phối cảnh.  

- Xác định được các giới hạn 

đường chân trời và điểm tụ 

trước khi vẽ phối cảnh của 

vật thể.  

- Xác định tính logic, lý giải 

nguồn gốc của các đường nét 

trong một góc nhìn phối cảnh.  

- Kỹ năng nhìn nhận phân 

tích ánh sáng tạo được chiều 

sâu trong không gian, diễn 

đạt các vật thể 3D một cách 

thẩm mỹ và hợp lý trên mặt 

phẳng 2D. 

53 

Phương pháp 

sáng tạo 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp kiến thức cơ sở về 

phương pháp tư duy sáng tạo, 

suy nghĩ và đặt vấn đề. Kiến 

thức về phương pháp tư duy 

đặt vấn đề. 

- Cung cấp những kiến thức 

nguyên tắc cơ bản về sáng tác 

ý tưởng, thông điệp truyền 

thông, trong lĩnh vực thiết kế 

sáng tạo. 

- Kỹ năng thể hiện trình bày 

thuyết phục ý tưởng, cơ sở lý 

luận khi xây dựng nội dung 

cho một vấn đề sáng tác.  

- Kỹ năng làm việc nhóm và 

tư duy phản biện khi xây 

dựng ý tưởng. 

- Kỹ năng xây dựng sơ đồ 

mindmap. 

2 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

25 (ngày 18/02) đến 

tuần số: 32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Cuối kỳ:làm bài 

tập, trọng số 

100%  

54 

Trang trí cơ 

sở ngành đồ 

họa (K24, 

năm 1, HK2) 

 a.Mục tiêu về nhận thức 

- Kiến thức về sử dụng màu 

sắc  

- Bố cục không gian trong đồ 

họa  

- Sử dụng thuần thục cách kết 

hợp màu sắc tạo tương phản, 

tương đồng  

- Phối hợp màu sắc thẩm mỹ  

b.Mục tiêu về kỹ năng 

- Biểu đạt được màu sắc bằng 

ngôn ngữ đồ họa  

3 

Học phần gồm 02 

chương, thực hiện 

trong 16 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:29(ngày 

23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình: 10% 

Hệ thống bài tập 

: 50% 

Bài tập tổng 

hợp: 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 

- Thông qua hệ thống mảng, 

nét, độ đậm nhạt để thể hiện 

các không gian 3 chiều, tạo 

các cảm nhận: lồi, lõm, 

chuyển động… Thiết kế họa 

tiết vải 

- Làm chủ được hệ thống bố 

cục  

- Phối màu trong không gian  

-Nghiên cứu, thể hiện từ 

không gian thực tế đến cách 

điệu bằng ngôn ngữ đồ họa  

- Xây dựng hệ thống trang trí 

họa tiết có tính thẩm mỹ đồ 

họa  

c.Mục tiêu về thái độ 

- Làm việc có kế hoạch và 

theo kế hoạch 

- Hiểu rõ tầm quan trọng của 

việc nghiên cứu hình ảnh, ghi 

chép thực tế và làm phác thảo 

tại lớp.  

- Hoàn thiện bài chỉn chu, 

sạch sẽ. 

- Tự giác hoàn thành khối 

lượng bài tập mà GV hướng 

dẫn môn học đề ra. 

55 

Nghệ thuật 

chữ 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

 Sinh viên nắm được nguồn 

gốc của ngôn ngữ, nguồn gốc 

của chữ viết, cấu trúc của một 

số bộ chữ tiêu biểu và liên kết 

giữa các chữ, các từ. Vận 

dụng kiến thức cơ bản và 

nguyên lý về chữ vào sáng 

tác mẫu chữ, cảm nhận được 

yếu tố thẩm mỹ của chữ, tăng 

cường tư duy, sáng tạo nghệ 

thuật chữ. Sinh viên biết cách 

bố cục sắp, xếp chữ, cách 

lồng ghép và kết hợp chữ 

bằng kỹ năng vẽ tay để vận 

dụng cho các bài học đồ án 

chuyên ngành sau này. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 15/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập : 100%  

56 

Hình họa 2-

Tượng (chì) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Cung cấp cho sinh viên mỹ 

thuật nắm được nguyên lý cơ 

bản về kỷ thuật vẽ hình họa 

chì, và cách diễn tả chất liệu, 

mang tính khái quát cao về 

thẩm mỹ. Sử dụng hiệu quả 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi từ tuần 

số: 19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 29 

(ngày 23/03) 

Bài tập tại lớp : 

70% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi vẽ, trọng số 

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 

chất liệu để áp dụng vào bài 

thiết kế chuyên ngành một 

cách khoa học và chuyên 

nghiệp. 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

57 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

36 (ngày 04/05) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 10% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 75 phút, 

trọng số 50 %.  

58 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội ( mời bạn bè dự tiệc, 

kể 1 câu chuyện, nói chuyện 

qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm bài 

kiểm tra, trọng 

số 15% 

Cuối kỳ: làm bài 

thi trắc nghiệm 

trong 75 phút, 

trọng số 50 %. 

2.2 Thiết kế đồ họa chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác: 
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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 

1 

Hoạt hình 3 

(MAYA 2) 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức:  

Biết sử dụng phần mềm 3D 

Maya trong lĩnh vực vẽ hoạt 

hình. 

Vận dụng các kiến thức so 

sánh Tỷ lê giữa các vật thể 

trong không gian phối cảnh 

và tỷ lệ giữa các vật thể với 

nhau.  

Kiến thức diễn đạt một vật 

thể trong không gian (3D) 

trên bề mặt phẳng (2D) 

Kỹ năng:  

Sinh viên diễn hoạt một cách 

thuần thục vật thể dưới mọi 

góc nhìn trong không gian 

phối cảnh. Bằng máy tính 

thong qua phần mềm Maya 

Tạo hình, chất liệu, ánh sáng. 

Kỹ năng nhìn nhận phân tích 

ánh sáng tạo được chiều sâu 

trong không gian, diễn đạt 

các vật thể 3D trên máy tính 

kỹ thuật số  

Thái độ: 

Sinh viên luôn có tinh thần 

ứng dụng kiến thức đã học 

trong mọi hoàn cảnh sáng tác.  

Sinh viên thái độ tích cực với 

các môn học trên máy tính là 

công cụ chiến lược trong thiết 

kế. 

5 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

49 (ngày 06/08) đến 

tuần số: 52 (ngày 

01/09) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng 

A12.1, thứ 2, thứ 4 

và thứ 6 trong tuần. 

Đồ án: file sản 

phẩm cuối  

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 70% 

2 

Thiết kế hoạt 

hình (K21, 

năm 4, HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về phim hoạt 

hình. Trên cơ sở đó, sinh viên 

có thể thực hiện được một bộ 

phim hoạt hình.  

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 49 (ngày 

11/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng 

A12.1, thứ 2 và thứ 

6 trong tuần. 

Đồ án: file sản 

phẩm cuối  

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 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 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

3 

Đồ án Tiền 

Tốt nghiệp-

Đồ họa (K21, 

năm 4, HK1) 

Sinh viên tìm hiểu và nghiên 

cứu để tìm được một đề tài 

phù hợp với khả năng, tính 

cách và trình độ học tập của 

mình làm nền tảng cho bài đồ 

án Tốt nghiệp vào học kỳ tiếp 

theo. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, đồ án tiền Tốt nghiệp còn 

góp phần hình thành kỹ năng 

tự nghiên cứu, kỹ năng làm 

việc độc lập, tư duy sáng tạo 

và kỹ năng thuyết trình của 

sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

5 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C801, 

thứ 3 và thứ 6 trong 

tuần. 

Đồ án: nộp bài 

nghiên cứu  

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 70% 

4 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những nội dung cơ bản của 

đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung 

vào đường lối của Đảng thời 

kỳ đổi mới trên một số lĩnh 

vực cơ bản của đời sống xã 

hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác. Xây dựng cho sinh 

viên niềm tin vào sự lãnh đạo 

của Đảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức chuyên ngành để 

chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội theo 

đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước. 

5 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng C001 

thứ 6 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 60 phút, 

trọng số 70%.  

5 

Nghệ thuật 

học (K22, 

năm 3, HK1) 

 Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một loại hình 

nghệ thuật và đặc trưng ngôn 

ngữ của các loại hình nghệ 

thuật chủ yếu. Từ đó giúp 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:9 (ngày 

03/11) 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

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 

người học rút ra được những 

đặc điểm chung và riêng của 

nghệ thuật tạo hình trong các 

loại hình nghệ thuật.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về nghệ thuật học: Khái niệm, 

vị trí, chức năng, bản chất của 

nghệ thuật. 

Vai trò của hoạt động sáng 

tạo nghệ thuật trong đời sống 

con người và vai trò người 

nghệ sĩ trong xã hội. 

Đặc trưng ngôn ngữ của các 

loại hình nghệ thuật chủ yếu.  

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

6 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối tuần, 

đường phố, hội họp/ công 

việc/ văn phòng, du lịch/ giải 

trí, mua sắm/ nhà hàng, ngân 

hàng/ bưu điện/ giao thông, 

thông báo/ hướng dẫn/ quảng 

cáo, tin tức/ phát thanh/ du 

lịch, tin nhắn ghi âm/ giới 

thiệu người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của tính 

từ và trạng từ, tình từ chỉ số 

lượng/ so sánh/ phân từ, liên 

từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng vào 

giải quyết bài thi TOEIC 2 kỹ 

năng Nghe hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu quả 

7 

Thiết kế 

Game (Ứng 

dụng) (K22, 

năm 3, HK1) 

Kiến thức: 

Giúp sinh viên nắm được 

những kiến thức cơ bản trong 

thiết kế game. 

Biết cách phân loại và xây 

dựng hệ thống cấu trúc một 

cách logic và hợp lý. 

Cấu trúc thiết kế và hoạt động 

của game sao cho phù hợp 

với tổng thể nhất. 

Nắm được các yếu tố kỹ 

thuật, mỹ thuật cần thiết của 

một loại hình thiết kế. 

Thực hiện một thiết kế đồ họa 

mang tính thông tin đại 

chúng. 

Kỹ năng: 

Nắm đượcquy trình thiết kế 

Game. 

Phương pháp phân tích mối 

quan hệ giữa sản phẩm và 

những yếu tố liên quan khác 

để tìm kiếm ý tưởng độc đáo 

cho Game.  

Thông qua đồ án này SV xây 

dựng logic sáng tạo, tăng 

cường tư duy thẩm mỹ.  

Xây dựng tính làm việc độc 

lập, có khoa học. 

Làm tiền đề cho đồ án Tốt 

nghiệp.  

Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có cảm hứng 

thiết kế với phần mềm 

Illustrator. 

Sinh viên có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình tiếp thu 

kiến thức. 

Cần xây dựng tính kế hoạch 

việc độc lập, sáng tạo trong tư 

duy. 

4 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 15/07) đến 

tuần số: 51 (ngày 

24/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Đồ án: nộp sản 

phẩm và thuyết 

trình. 

Quá trình: 30% 

Bài cuối kỳ: 

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 

Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. 

8 

Kỹ xảo 1 

(Modeling - 

4D cinema) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Nắm vững kiến thức cơ bản 

của phần mềm Cinema 4D,  

Sử dụng thành thạo các công 

cụ và một số lệnh trong 

Cinema 4D. 

có kỹ năng phát triển ý tưởng 

về TVC với Cinema 4D 

Nắm vững các công đoạn 

Modeling, UVmapping, 

Textture, Shader, Camera, 

Ligtingvà Rendering… 

Thể hiện tốt kiến thức về 3D 

sản phẩm cho TVC, Poster, 

Print Ads… 

3 

Học phần gồm6 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số:15 (ngày 

15/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm và trình 

bày trước hội 

đồng. 

Dự lớp: 10% 

Bài tập tại lớp: 

20% 

Báo cáo cuối 

kỳ: 70%  

9 

Quản trị và 

dự toán phim 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về quy trình để 

tạo thành một bộ phim quảng 

cáo. Trên cơ sở đó, sinh viên 

có thể vận dụng được để quản 

lý, lập kế hoạch và dự toán 

cho một bộ phim quảng cáo. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 6 

(ngày 08/10) đến 

tuần số:11 (ngày 

17/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 70% 

10 

Kịch bản 2 

(Xây dựng ý 

tưởng - TVC) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về phim kịch bản 

phim quảng. Trên cơ sở đó, 

sinh viên thực hiện được một 

kịch bản phim quảng cáo.  

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 6 (ngày 

13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ hoàn chỉnh 

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài thể hiện: 

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 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

11 

Truyền thông 

kỹ thuật số 3 

(Sound 

effect) (K22, 

năm 3, HK1) 

Học thuật: 

Nắm vững các nguyên tắc cơ 

bản về Quay phim 

Các nguyên tắc cơ bản về 

khung hình, góc máy, động 

tác máy 

Các nguyên tắc về chuyển 

động trục, Ánh sáng  

Kỹ năng: 

Hiểu và vận hành tốt các thiết 

bị quay trên máy KTS DSLR 

Hiểu về chuẩn khung hình, 

thu phát trên các thiết bị khác 

nhau ở Việt nam 

Các nguyên tắc cơ bản về ánh 

sáng và các bộ cục cỡ cảnh 

trong quay phim 

Về Thái độ: 

Trên cơ sở những kiến thức 

nắm được, sinh viên có thái 

độ nghiêm túc trong quá trình 

học tập, nghiên cứu, sáng tạo 

và hoàn thành khối lượng bài 

tập để làm nền tảng cho các 

đồ án chuyên ngành sau này. 

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/09) đến 

tuần số: 11 

(ngày17/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Đồ án: file sản 

phẩm hoàn 

chỉnh  

Dự lớp:10% 

Bài tập: 90% 

12 

Lập trình 2 

(Game-Code 

ứng dụng) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Học thuật: 

-  Giúp sinh viên có được 

những kiến thức lập trình căn 

bản, và lập trình Android. 

-  Kiến thức xây dựng và phát 

triển game . 

- Kiến thức lập trình và mã 

nguồn mở của game 

Kỹ Năng: 

- Đọc hiểu và viết được 

những cú pháp lập trình căn 

bản 

- Điều chỉnh code cho phù 

hợp với mục đích của game 

Ý thức:  

- Làm việc với tinh thần hiểu 

và hợp tác với chuyên gia lập 

trình  

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 50 (ngày 

11/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập trong 

lớp: 80% 

Bài tập cuối kỳ: 

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 

- Ý thức xây dựng game có 

trúc logic và hấp dẫn trên nền 

Android. 

13 

Đồ án Đồ 

hoạ tương tác 

1 (Kịch bản; 

TVC;Quay 

phim;Dựng 

phim) (K22, 

năm 3, HK1) 

Học thuật: 

- Có kiến thức tổng quát về 

quy trình sản xuất thực hiện 

TVC. 

- Có kiến thức chuyên môn 

về kỹ thuật, để nắm được 

phương thức thực hiện. 

- Kiến thức hành nghề về mọi 

mặt trong đó đánh giá cao 

mặt thẩm mỹ và mặt kỹ thuật.   

Kỹ Năng: 

- Kỹ năng thuyết trình trước 

đám đông. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng ứng phó trong 

chuyên môn của các hoạt 

động nghề mang tính cường 

độ cao 

- Kỹ năng quản lý khối lượng 

công việc. 

- Kỹ năng vận dụng hợp lý 

các yếu tố kỹ thuật chuyên 

môn trong từng trường hợp 

cụ thể 

Ý thức:  

- Đánh giá đúng khối lượng 

công việc, cũng như quy mô, 

độ phức tạp. . 

- Hiểu và không chủ quan với 

bất cứ công đoạn nào trong 

quy trình. 

- Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. 

5 

Học phần gồm 3 giai 

đoạn, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 06/11) đến 

tuần số: 20 

(ngày20/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm cuối cùng 

sau mỗi giai 

đoạn 

Giai đoạn 1: 

30% 

Giai đoạn 2: 

30% 

Giai đoạn 3: 

40%  

14 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 
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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 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

15 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 16 

(ngày22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

16 

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam (K23, 

năm 2, HK1) 

 Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một nền văn 

hóa, giúp họ nắm được các 

đặc trưng cơ bản cùng các 

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

Quá trình : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90  
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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 

quy luật hình thành và phát 

triển của văn hóa Việt Nam. 

Từ đó, giúp họ hình thành ý 

thức tôn trọng, tự hào và gìn 

giữ những tinh hoa văn hóa 

truyền thống dân tộc và cũng 

như phê phán những đặc 

trưng đã trở nên lỗi thời, lạc 

hậu, cản trở sự phát triển 

trong thời kỳ hội nhập.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về văn hóa học: hệ thống khái 

niệm, bản chất, đặc trưng, 

chức năng và các loại hình 

văn hóa. 

Nguồn gốc của văn hóa Việt 

Nam: Loại hình văn hóa, chủ 

thể, thời gian, không gian và 

tiến trình phát triển của văn 

hóa Việt Nam. 

Các đặc trưng cơ bản của văn 

hóa Việt Nam truyền thống: 

Văn hóa nhận thức, văn hóa 

tổ chức cộng đồng, văn hóa 

vật chất, văn hóa tinh thần, 

giao lưu và tiếp biến văn hóa. 

tuần số:11 

(ngày10/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

phút, trọng số 

50%;  

17 

Tạo hình 3 

(Storyboard) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Thiết lập và củng cố kiến 

thức hình họa cơ bản cho sinh 

viên  

Vẽ khối từ khối căn bản 

chuyển sang khối biến dạng 

đến tĩnh vật sản phẩm thật 

mang tính công năng – thẩm 

mỹ.  

Sinh viên vẽ chất liệu: chì, 

bột màu, bột màu pha sẵn.  

Sinh viên học tốt môn hình 

hoạ sẽ hỗ trợ cho các môn đồ 

án chuyên ngành.  

Môn học hình hoạ 1 sẽ đem 

tới người học yêu nghề hơn 

và biết ứng dụng vào các môn 

học khác, học tốt môn này 

người học có khả năng vẽ tác 

phẩm có giá trị trong nghệ 

thuật. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

04/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ  

Dự lớp: 10% 

Bài tập tại lớp 

50% 

Bài tập về nhà: 

20% 

Bài cuối kỳ 

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 

18 

Tạo hình 2-

Chân dung 

và dáng 

người (K23, 

năm 2, HK1) 

 Môn học cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về hình 

họa vẽ người. Các khái niệm 

cơ bản về cấu trúc tỷ lệ của 

cơ thể người, sự chuyển động 

của cơ thể, trang phục trên cơ 

thể, phối cảnh trong các thế 

dáng, để làm nguồn tài liệu 

ứng dụng sáng tạo nên các 

nhân vật trong đồ án trong 

chuyên ngành minh hoạ, 

game và app. 

Môn học giúp sinh viên rèn 

luyện kỹ năng vẽ tay, tăng 

cường khả năng cảm nhận 

thẫm mỹ và cái cái đẹp trong 

mỹ thuật tạo hình. 

Sinh viên cảm nhận thẫm mỹ 

và cái cái đẹp thông qua việc 

vẽ hình họa. 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 50 

(ngày18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 

19 

Đồ họa thị 

giác 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về tạo hình nhân 

vật trong Game vớ hệ thống 

phục trang, phụ kiện, khí cụ. 

Trên cơ sở đó, sinh viên diễn 

hoạt được hệ thống nhân vật 

cho thiết kế game. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Dự lớp : 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 70% 

20 

Truyền thông 

kỹ thuật số 2 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức về thực 

hành sử dụng máy quay phim 

- Nắm vững kiến thức về bố 

cục khung hình và các kiến 

thức về góc máy, cỡ cảnh 

- Có thể tham gia vào quy 

trình sản xuất tiền kỳ một sản 

2 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 7 

(ngày 15/10) đến 

tuần số: 12 (ngày 

24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Đồ án: nộp file 

sản phẩm cuối  

Kỹ năng: 30% 

Bài tập trên lớp: 

30% 

Ý tưởng sang 

tạo: 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 

phẩm nghe nhìn chuyên 

nghiệp 

- Có thể lập kế hoạch tổ chức 

một buổi ghi hình ở quy mô 

Chương trình truyền thông 

hoăc̣ phim ngắn. 

Kỹ năng: 

Quản lý và sử dụng thành 

thạo máy quay phim Kỹ thuật 

số. 

Nắm vững các nguyên tắc cơ 

bản về cỡ cảnh, khung hình 

và các động tác máy 

Độc lập xây dựng ý tưởng 

cho khâu ghi hình một sản 

phẩm Media 

Có thể lên ý tưởng cũng như 

tư vấn về nội dung cũng như 

kỹ thuật khi thực hiện dự án 

cho khá ch hàng. 

Quản lý và kiểm soát tốt chất 

lượng hình ảnh từ công đoạn 

sáng tác đến thành phẩm. 

Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có tiếp nhận 

đầy đủ kiến thức và kỹ năng 

trong kỹ thuật quay phim 

Hiểu và hình thành tư duy 

tương tác sâu hơn trong việc 

phối kết hợp các kiến thức đã 

học ở phầ n căn bản 

Trên cơ sở những kiến thức 

đã học, sinh viên biết cách 

ứng dụng các nội dung đã học 

để phục vụ 

cho các đồ án của chuyên 

ngành Đồ họa - Truyền 

Thông tương tác một cách 

hiệu quả 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

21 

Truyền thông 

kỹ thuật số 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

Nắm được những cấu trúc cơ 

bản và nguyên lý hoạt động 

của máy ảnh. 

Nắm vững kiến thức về Ánh 

sáng, bố cục và tạo hình trong 

Nhiếp ảnh 

Nắm các tiện ích và chức 

năng có trong máy ảnh ảnh để 

ứng dụng vào công việc. 

2 

Học phần gồm11 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 6 

(ngày13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Đồ án: nộp sản 

phẩm cuối  

Kỹ năng: 30% 

Bài tập trên lớp: 

30% 

Ý tưởng sang 

tạo: 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 

Nắm được quy trình xuất file, 

kiểm soát định dạng và chất 

lượng file. 

Kỹ năng: 

Có thể thao tác thành thạo với 

nhiều chủng loại máy ảnh từ 

đơn giản đến tối tân 

Nắm vững các nguyên tắc 

hoạt động của Khẩu độ, Tốc 

độ của máy ảnh  để đảm bảo 

có thể 

chụp được một sản phẩm như 

mong muốn 

- Sử dụng thành thạo các thiết 

bị phụ trợ trong Studios như 

hệ thống đèn chụp, Phông 

nền và thiết bị đo ánh sáng. 

Có thể lên ý tưởng cũng như 

tư vấn về tạo hình cho khách 

hàng. 

Quản lý và kiểm soát tốt chất 

lượng hình ảnh từ công đoạn 

sáng tác đến thành phẩm. 

Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có cảm hứng 

với lĩnh vực nhiếp ảnh. 

Trên cơ sở những kiến thức 

đã học, sinh viên biết cách 

ứng dụng các nội dung đã học 

để phục vụ cho các đồ án của 

chuyên ngành Đồ họa - 

Truyền Thông tương tác một 

cách hiệu quả 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

22 

Kịch bản 

1(Trình bày ý 

tưởng-

Storyline) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về phim 

kịch bản và xây dựng ý tưởng 

cho kịch bản. Trên cơ sở đó, 

sinh viên chuyển thể được 

một kịch bản từ truyện ngụ 

ngôn và một kịch bản phim 

phóng sự. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 6 (ngày 

13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ  

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập cuối kỳ: 

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 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

23 

Thiết kế 

phẳng 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về biểu trưng 

(LOGO). Trên cơ sở đó, sinh 

viên có thể thiết kế được một 

biểu trưng (logo) cho thương 

hiệu và xây dựng một bộ hệ 

thống nhận diện cho thương 

hiệu đó.  

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 7 (ngày 

20/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ  

Dự lớp: 10% 

Nghiên cứu & 

Thuyết trình: 

30% 

Bài tập cuối kỳ: 

60% 

24 

ứng dụng kỹ 

thuật số 

3(Adobe 

Premier) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

Nắm vững kỹ năng về quản 

lý và sử dụng Phần mềm 

Dựng phim 

Nắm vững những nguyên tắc 

cơ bản về kỹ thuật dựng hình  

Có đủ khả năng khai triển 

một trên thực tế một sản 

phẩm có tính ứng dụng cao 

Kỹ năng: 

Có thể thao tác thành thạo 

phần mềm biên tập phim 

Premiere Pro Cs6, CC 

Nắm vững các nguyên tắc 

hoạt động về cấu trúc dựng 

hình 

Quản lý và triển khai các dự 

án của lĩnh vực nghe nhìn 

Có thể lên ý tưởng cũng như 

tư vấn về tạo hình cho khách 

hàng. 

2 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số:18 (ngày 

05/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp file 

sản phẩm cuối  

Kỹ năng: 30% 

Bài tập trên lớp: 

30% 

Ý tưởng sang 

tạo: 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 

Quản lý và kiểm soát tốt chất 

lượng hình ảnh từ công đoạn 

sáng tác đến thành phẩm. 

Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có cảm hứng 

với lĩnh vực hậu kỳ phim. 

Trên cơ sở những kiến thức 

đã học, sinh viên biết cách 

ứng dụng các nội dung đã học 

để phục vụ cho các đồ án của 

chuyên ngành Đồ họa - 

Truyền Thông tương tác một 

cách hiệu quả 

25 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu các đoạn video hội 

thoại hoặc độc thoại ngắn. 

Đọc hiểu về những chủ đề 

quen thuộc trong cuộc sống. 

Xây dựng kỹ năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣, đồng thời xây dựng 

ki ̃năng thuyết trình và làm 

viêc̣ theo nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:3 

(ngày 17/09) đến 

tuần số:17 

(ngày29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

26 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, hệ 

thống mạng kết nối máy tính. 

Soạn thảo các văn bản tài liệu 

văn phòng, thiết kế các bản 

tính toán số liệu và trình bày 

bản trình chiếu cho bài thuyết 

trinh với phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 
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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 

bảng tính) 

(50%)  

27 

Tạo hình 

1(Hình khối, 

tĩnh vật, ký 

họa) (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên kiến thức cơ bản vẽ hình 

khối, tĩnh vật trong không 

gian, có khả năng vẽ biểu đạt 

bằng ngôn ngữ của sắc độ, 

ánh sáng, hình khối. Hiểu về 

luật Luật xa gần-phối cảnh, 

diễn đạt được cấu trúc các 

khối cơ bản.  

Môn học rèn luyện khả năng 

vẽ tay, tăng cường khả năng 

diễn tả chất liệu và sử dụng 

thành thạo các loại chất liệu 

trong mỹ thuật tạo hình. 

Sinh viên cảm nhận thẫm mỹ 

và cái cái đẹp thông qua việc 

vẽ hình họa. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình 10% 

Bài tập: 90% 

28 

Cơ sở tạo 

hình mỹ 

thuật (K24, 

năm 1, HK1) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về nghệ 

thuật thị giác; Các phương 

tiện tạo hình cơ bản; các định 

luật thị giác cơ bản; tâm lý thị 

giác. Các nguyên lý tạo hình 

cơ bản; các dạng bố cuc cơ 

bản. 

Sinh viên biết vận dụng linh 

hoạt các yếu tố tạo hình cơ 

bản cùng với các định luật thị 

giác để sáng tạo, có thể phân 

tích tác phẩm dựa trên các 

định luật thị giác và tâm lý thị 

giác phổ biến. Biết tư duy 

sáng tạo một cách khoa học 

và dựa trên khoa học thị giác 

để hiện tác phẩm hoàn chỉnh. 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên cảm thụ nghệ thuật 

có chủ đích và ý thức. Có 

quan niệm đúng đắn và tích 

cực trong cảm nhận thẩm mỹ.   

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 
Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 

29 

Đồ họa thị 

giác 1(Trang 

trí CB) (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học giúp sinh viên tiếp 

cận với các kiến thức cơ bản 

của mỹ thuật, biết sử dụng 

ngôn ngữ màu sắc, biết kiến 

thức cơ bản về bố cục, biết sử 

dụng thành thạo các phương 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

Quá trình 10% 

Bài tập: 90% 
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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 

tiện tạo hình: Nét, mảng, 

hình, khối. 

Hướng dẫn sinh viên phương 

pháp nghiên cứu khai thác tư 

liệu từ thiên nhiên, để cách 

điệu thành các yếu tố trang trí 

mang tính ứng dụng cao. 

Rèn luyện kỹ năng vẽ tay, kỹ 

thuật sử dụng màu (họa 

phẩm), phương pháp pha 

màu, phối màu đẹp. 

Môn học giúp sinh viên biết 

cảm nhận thẩm mỹ tốt, cảm 

thụ nghệ thuật có chủ đích và 

ý thức. 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

30 

ứng dụng kỹ 

thuật số 

1(Photoshop) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên có khả nằng sử 

dụng thành thạo các công cụ 

và ứng dụng của phần mềm 

vào việc chỉnh sửa, cắt ghép 

hình ảnh nội thất. Tạo được 

hiệu ứng, nâng cao thẩm mỹ 

của bản vẽ thiết kế nội thất 

bằng phần mềm Photoshop. 

Lựa chọn hình ảnh phù hợp 

và cắt ghép tạo một không 

gian nội - ngoại thất. 

Kỹ năng cắt ghép phối cảnh 

chính xác và nhanh chóng. 

Chỉnh sửa hình ảnh, gam màu 

và vật liệu từ các bản vẽ phối 

cảnh render từ 3dsmax 

,Sketchup… Biết chỉnh sửa 

vật liệu, tạo vật liệu mới phục 

vụ cho thư viện vật liệu 

chuyên ngành.  

Sinh viên quản lý được layout 

xuất từ AutoCad và tô vật 

liệu. Có tư duy sáng tạo trong 

việc trình bày dàn trang, xuất 

file và in ấn. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số: 18 (ngày 

05/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 
Quá trình: 20% 

Giữa kỳ : 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành, trọng số 

50%  

31 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 1 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản 

nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 
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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 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

tuần số:16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601 

chiều thứ 2 hàng 

tuần. 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

32 

Đồ án Tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức đã được học trong suốt 4 

năm học để thực hiện một dự 

án thiết kế với hệ thống các 

hạng mục và sản phẩm. Từ đó 

làm tiền đề cho quá trình làm 

việc thiết kế sau này. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập đồ án góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, đồ án Tốt nghiệp 

cũng góp phần hình thành 

tinh thần tôn trọng giá trị sở 

hữu trí tuệ và luôn thực thi 

luật bản quyền. 

18 

Học phần gồm 3 giai 

đoạn, thực hiện 

trong 16 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ và trình bày 

trước hội đồng 

Để có thể ra bảo 

vệ Đồ án tốt 

nghiệp trước 

Hội đồng, sinh 

viên phải được 

chấm đạt ở các 

đợt:  

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Ngành. 

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Khoa. 

-Chấm sơ khảo 

đồ án tốt nghiệp 

33 

Thiết kế 

phẳng 2 (Hệ 

thống đồ hoạ 

giới thiệu sản 

phẩm) (K22, 

năm 3, HK2) 

Kiến thức: 

Có tư duy tổng quát về hệ 

thống Đồ họa cho một không 

gian triển lãm. 

Có khả năng nhận biết và 

phân tích những khía cạnh 

của chuyên ngành đồ hoạ 

trong triển lãm. 

Biết lựa chọn các yếu tố tích 

cực và nổi bật để truyền tải 

thông điệp về thương hiệu.  

Xây được hệ thống hoạ tiết 

trang trí đặc thù cho thương 

hiệu. 

Ứng dụng tính đa dạng của 

các yếu tố Đồ họa trong việc 

quảng bá một thương hiệu 

trong không gian triển lãm. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ  

Kỹ năng thực 

hành thiết kế: 

40% 

Thực hiện bài 

tập trên lớp: 

30% 

Ý tưởng sáng 

tạo: 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 

Xây dựng một hệ thống quà 

tặng phù hợp với tính chất 

của chiến dịch. 

Kỹ năng: 

Kỹ năng thuyết trình trước 

đám đông. 

Sinh viên biết vận dụng kiến 

thức về nhận diện thương 

hiệu. 

Có kiến thức về vận dụng 

chất liệu trong thiết kế Đồ 

Họa và có cái nhìn tổng thể 

về mặt không gian.  

Sinh viên có kiến thức diễn 

họa 3D và linh hoạt trong xử 

lý ánh sáng. 

Nắm bắt được yêu cầu của 

chiến dịch để đưa ra những 

phương án về chất liệu cũng 

như phương pháp gia công 

vật phẩm và quà tặng một 

cách hợp lý và có thẩm mỹ.  

Thái độ người học: 

Sinh viên có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình tiếp thu 

kiến thức. 

Cần xây dựng tính kế hoạch 

việc độc lập, sáng tạo trong tư 

duy. 

Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. 

34 

Tạo hình 4-

Thiết kế nhân 

vật (Vẽ 

digital) (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về thiết kế nhân 

vật nâng cao. Trên cơ sở đó, 

sinh viên xậy dựng và tạo 

được nhân vật đúng khi vẽ 

phác thảo, vẽ storyboard. Từ 

đó đưa vào ứng dụng trong 

các sản phẩm của mình. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

30 (ngày 25/03) đến 

tuần số: 34 (ngày 

27/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ  

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 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 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

35 

Chuyên đề 

Pháp luật 

chuyên 

ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK2) 

Về lý thuyết: Nắm bắt được 

các qui định của pháp luật về 

Sở hữu trí tuệ để ứng dụng 

vào  học tập, nghiên cứu và 

khai thác kết quả nghiên cứu 

1 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C001, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 80%.  

36 

Pháp luật đại 

cương (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về sự ra đời, hình 

thành và phát triển của nhà 

nước và pháp luật trong lịch 

sử. Từ đó, nhận ra những quy 

luật căn bản về sự tồn tại của 

các yếu tố mang tính quyền 

lực ở phạm vi quốc gia. Đồng 

thời, sinh viên cũng có kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

Thông qua quá trình nghe 

giảng, thảo luận, làm việc 

nhóm và cá nhân, các hoạt 

động trên lớp, tự học, góp 

phần cho sinh viên các kỹ 

năng làm việc độc lập và theo 

nhóm, thuyêt trình, đọc và 

nghiên cứu tài liệu, giải quyết 

vấn đề. 

Ngoài ra, môn học góp phần 

hình thành tinh thần thượng 

tôn pháp luật, tuân thủ pháp 

luật và thái độ chủ động trong 

việc xử lý các rắc rối nảy sinh 

trong đời sống và công việc 

có liên quan đến pháp luật. 

 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:31 

(ngày06/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 5 hàng tuần. 
Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

37 

Kỹ xảo 2 

(VFX nâng 

cao - Làm 

hình hiệu) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Kiến thức: 

Nắm vững và hiểu rõ vai trò 

và tính năng cụ thể của các 

ứng dụng kỹ xảo cao cấp 

2 

Học phần gồm12 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 15/04) đến 

Đồ án: nộp file 

hoàn thiện  

Kỹ năng thực 

hành: 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 

Nắm vững kiến thức sử dụng 

phần mềm kỹ xảo điện ảnh 

Adobe After Effects 

Có thể nắm vững và triển 

khai các dự án nhỏ thiết kế 

Trailer Film, Intro truyền 

hình 

Có thể kết hợp các kiến thức 

và phần mềm đã học trước 

như Photoshop, Premiere, 

Cinema 4D để cấu thành nền 

một sản phẩm kỹ xảo hoàn 

chỉnh, tương tác cao 

Kỹ năng: 

Có thểthao tác thành thạo 

giao thức làm việc của phần 

mềm After Effects nâng cao, 

bao gồm cả các thuật toán 

tương tác. 

Nắm vững các nguyên tắc 

hoạt động các ứng dụng đồ 

họa cài đăṭ ngoại vi (Plugins), 

hỗ trợ xây dựng các hiệu ứng 

3D và quang học như 

Trapcode Suite, 3D Element 

Độc lập xây dựng ý tưởng để 

thực hiện một sản phẩm Intro, 

Trailer, TVC quảng cáo 

Có thể lên ý tưởng cũng như 

tư vấn về nội dung cũng như 

kỹ thuật thực hiện cho khách 

hàng. 

Quản lý và kiểm soát tốt chất 

lượng hình ảnh từ công đoạn 

sáng tác đến thành phẩm. 

Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có cảm hứng 

với phần mềm Adobe After 

Effects nâng cao 

Hiểu và hình thành tư duy 

tương tác sâu hơn trong việc 

phối kết hợp các kiến thức đã 

học ở phần căn bản 

Trên cơ sở những kiến thức 

đã học, sinh viên biết cách 

ứng dụng các nội dung đã học 

để phục vụ cho các đồ án của 

chuyên ngành Đồ họa - 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Thực hiện bài 

tập trên lớp: 

30% 

Ý tưởng sáng 

tạo: 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 

Truyền Thông tương tác một 

cách hiệu quả. 

38 

Đồ án Đồ 

họa tương tác 

2 (K22, năm 

3, HK2) 

Kiến thức: 

- Có kiến thức tổng quát về 

quy trình sản xuất thực hiện 

phim ngắn  

- Có kiến thức chuyên môn 

về kỹ thuật, để nắm được 

phương thức thực hiện. 

- Kiến thức hành nghề về mọi 

mặt trong đó đánh giá cao 

mặt thẩm mỹ và mặt kỹ thuật.   

Kỹ năng: 

- Kỹ năng thuyết trình trước 

đám đông. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng ứng phó trong 

chuyên môn của các hoạt 

động nghề mang tính cường 

độ cao 

- Kỹ năng quản lý khối lượng 

công việc. 

- Kỹ năng vận dụng hợp lý 

các yếu tố kỹ thuật chuyên 

môn trong từng trường hợp 

cụ thể 

Thái độ người học: 

- Đánh giá đúng khối lượng 

công việc, cũng như quy mô, 

độ phức tạp. . 

- Hiểu và không chủ quan với 

bất cứ công đoạn nào trong 

quy trình. 

- Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. 

6 

Học phần gồm 3 giai 

đoạn, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số: 40 (ngày 

07/06) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm cuối cùng 

sau mỗi giai 

đoạn 

Giai đoạn 1: 

30% 

Giai đoạn 2: 

30% 

Giai đoạn 3: 

40%  

39 

Hoạt hình 2 - 

MAYA 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Kiến thức:  

Biết sử dụng phần mềm 3D 

Maya trong lĩnh vực vẽ hoạt 

hình. 

Vận dụng các kiến thức so 

sánh Tỷ lê giữa các vật thể 

trong không gian phối cảnh 

và tỷ lệ giữa các vật thể với 

nhau.  

Kiến thức diễn đạt một vật 

thể trong không gian (3D) 

trên bề mặt phẳng (2D) 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 29 (ngày 

16/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm cuối cùng 

Chuyên cần: 

10% 

Bài thể hiện: 

90%  
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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 thêm kiến thức về chuyển 

động và ánh sáng  

Kỹ năng:  

Sinh viên diễn hoạt một cách 

thuần thục vật thể dưới mọi 

góc nhìn trong không gian 

phối cảnh. Bằng máy tính 

thong qua phần mềm Maya 

Tạo hình, chất liệu, ánh sáng. 

Kỹ năng nhìn nhận phân tích 

ánh sáng tạo được chiều sâu 

trong không gian, diễn đạt 

các vật thể 3D trên máy tính 

kỹ thuật số  

Thái độ: 

Sinh viên luôn có tinh thần 

ứng dụng kiến thức đã học 

trong mọi hoàn cảnh sáng tác.  

Sinh viên thái độ tích cực với 

các môn học trên máy tính là 

côngc ụ chiến lược trong thiết 

kế. 

40 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội (mời bạn bè dự tiệc, kể 

1 câu chuyện, nói chuyện qua 

điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 36 

(ngày11/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 

41 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 
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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 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

42 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:33 

(ngày20/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

chiều thứ 2 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 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 

động của Đảng và của cách 

mạng nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

43 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

44 

Thiết kế giao 

diện Web 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Sinh viên lĩnh hội được 

những kiến thức về giao diện 

người dùng, ứng dụng vào 

lĩnh vực thiết kế giao diện. 

Có khả năng nắm bắt xu 

hướng thiết kế của xã hội, 

phong cách thiết kế phù hợp 

với nhu cầu và trải nghiệm 

người dùng. Ngoài ra môn 

học giúp sinh viên phân biệt 

được những điểm giống và 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số: 35 (ngày 

04/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Đồ án: nộp bản 

file thiết kế 

Kỹ thuật Layout 

web: 40% 

Thiết kế layout 

app: 40% 

Prototype UI: 

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 

khác nhau giữa việc trải 

nghiệm trên máy tính và các 

thiết bị kỹ thuật số khác, từ 

đó có định hướng thiết kế phù 

hợp. 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

45 

Ứng dụng kỹ 

thuật số 4 

(After effect) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức sử 

dụng phần mềm kỹ xảo điện 

ảnh Adobe After Effects 

Hiểu và sử dụng tốt các công 

cụ và tổ hợp hiệu ứng tích 

hợp trên phần mềm AE 

- Xây dựng các giải pháp 

trong việc xử lý hiệu ứng kỹ 

xảo cơ bản 

- Xử lý tốt các yêu cầu về kỹ 

xảo cho phim ở cấp độ căn 

bản 

7.1.2 Kỹ năng: 

Có thểthao tác thành thạo 

giao thức làm việc của phần 

mềm After Effects cơ bản 

Nắm vững các nguyên tắc 

hoạt động bộ kỹ xảo tích hợp 

trên phần mềm 

Độc lập xây dựng ý tưởng để 

thực hiện một sản phẩm Intro, 

Trailer 

Quản lý và kiểm soát tốt chất 

lượng hình ảnh từ công đoạn 

sáng tác đến thành phẩm. 

7.1.3 Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có cảm hứng 

với phần mềm Adobe After 

Effects căn bản 

Hiểu và hình thành tư duy 

tương tác tốt trong các bài đồ 

án môn 

Có thể xử lý các hiệu ứng kỹ 

xảo cơ bản trong quy trình 

sản xuất hậu kỳ 

2 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 15/04) đến 

tuần số: 37 

(ngày18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm cuối  

Kỹ năng: 30% 

Bài tập trên lớp: 

30% 

Ý tưởng sang 

tạo: 40% 

46 

Thiết kế bối 

cảnh 2(Xây 

dựng và diễn 

họa Game) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Kiến thức: 

Giúp sinh viên nắm được 

những kiến thức cơ bản trong 

thiết kế bối cảnh cho game. 

Biết cách phân loại và xây 

dựng hệ thống cấu trúc một 

cách logic và hợp lý. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số: 35 (ngày 

04/05) 

Đồ án: nộp bản 

vẽ  

Quá trình: 20% 

Đồ án cuối kỳ: 

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 

Cấu trúc thiết kế và hoạt động 

của game sao cho phù hợp 

với tổng thể nhất. 

Nắm được các yếu tố kỹ 

thuật, mỹ thuật cần thiết của 

một loại hình thiết kế. 

Thực hiện một thiết kế đồ họa 

mang tính thông tin đại 

chúng. 

Kỹ năng: 

Nắm đượcquy trình thiết kế 

Background cho Game. 

Phương pháp phân tích mối 

quan hệ giữa nhân vật, bối 

cảnh và những yếu tố liên 

quan khác để tìm kiếm ý 

tưởng độc đáo cho thiết kế 

background của từng level 

Game.  

Thông qua đồ án này SV xây 

dựng logic sáng tạo, tăng 

cường tư duy thẩm mỹ.  

Xây dựng tính làm việc độc 

lập, có khoa học. 

Làm tiền đề cho đồ án Tốt 

nghiệp.  

Thái độ người học: 

Giúp sinh viên có cảm hứng 

thiết kế với phần mềm 

Illustrator. 

Sinh viên có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình tiếp thu 

kiến thức. 

Cần xây dựng tính kế hoạch 

việc độc lập, sáng tạo trong tư 

duy. 

Nghiên cứu và thực hiện 

đúng quy trình đồ án mà 

GVHD đã đề ra. 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

47 

Hoạt hình 1 

(Stop motion, 

timelapse) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về phim Dừng-

động. Trên cơ sở đó, sinh 

viên thực hiện được một bộ 

phim Dừng-động. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Đồ án: nộp bản 

vẽ hoàn chỉnh 

Dự lớp: 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài thể hiện: 

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 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

48 

Lịch sử mỹ 

thuật (K23, 

năm 2, HK2) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về quá trình 

hình thành, phát triển của mỹ 

thuật thế giới và Việt Nam từ 

thời nguyên thủy cho đến 

ngày nay. Sinh viên hiểu và 

nắm chắc các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự ra đời, đặc 

trưng của các trường phái 

nghệ thuật và một số đại diện 

tiêu biểu của mỗi trường phái.  

Sinh viên sẽ vận dụng những 

kiến thức để bước đầu thực 

hành việc phân tích, đánh giá 

các tác phẩm nghệ thuật, các 

xu hướng, loại hình nghệ 

thuật, nhận diện các trường 

phái nghệ thuật căn cứ trên 

những đặc trưng của tác 

phẩm về nội dung và hình 

thức thể hiện. Thông qua đó, 

sinh viên có thể học và tự tin 

diễn đạt, trình bày một vấn đề 

về mỹ thuật. Bên cạnh mục 

tiêu chuyên môn, thông qua 

quá trình học tập, tham gia 

xây dựng bài trên lớp và làm 

tiểu luận, đi tham quan bảo 

tàng, môn học góp phần hình 

thành kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, thuyết 

trình và tư duy giải quyết vấn 

đề của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành và củng cố ý 

thức về gìn giữ, bảo tồn 

những giá trị của di sản văn 

hóa nghệ thuật thế giới, gìn 

giữ và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc, hình thành ý 

thức về đạo đức nghề nghiệp 3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19(ngày 07/01) 

đến tuần số:32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C607, 

thứ 6 hàng tuần. 

Tiểu luận : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra 20 

% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

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 

của người sáng tạo nghệ 

thuật, tuân thủ nghiêm chỉnh 

luật tác quyền. 

49 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số:34 

(ngày27/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 2 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 60%. 

50 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 - Xác lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có thể tiếp 

cận được nội dung môn học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

3 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 37 

(ngày19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 3 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

51 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 
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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 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

52 

ứng dụng kỹ 

thuật số 

2(Illustrator) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sinh viên hiểu rõ khả năng 

của phần mềm Adobe 

Illustrator trong đồ hoạ 

phẳng, là một môn quan trọng 

liên quan trực tiếp đến các đồ 

án chuyên nghành. Môn học 

cung cấp kiến thức để sử 

dụng phần mềm Illustartor 

làm quen với giao diện, chức 

năng và hiệu ứng của công cụ 

đối với đối tượng vector. Sau 

đó, nắm vững phương pháp 

và kỹ thuật, phím tắt cơ bản 

để thao tác một cách thành 

thục trên các bài tập liên quan 

đến bố cục trang trí trên máy 

tính. Hình thành khả năng 

sáng tạo và kiến thức về các 

trường phái thiết kế bằng 

vector. Bên cạnh mục tiêu 

chuyên môn, thông qua quá 

trình học tập, môn học giúp 

sinh viên hình thành kỹ năng 

làm việc độc lập, từ phác thảo 

đến hoàn thiện 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 

(ngày06/03)  

Số tiết trong 1 buổi: 

4.  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình: 5% 

Hệ thống bài 

tập trọng số 

70% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm & thực 

hành 90 phút, 

trọng số 25 %;  

53 

Phương pháp 

sáng tạo 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp kiến thức cơ sở về 

phương pháp tư duy sáng tạo, 

suy nghĩ và đặt vấn đề. Kiến 

2 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Cuối kỳ:làm bài 

tập, trọng số 

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 

thức về phương pháp tư duy 

đặt vấn đề. 

- Cung cấp những kiến thức 

nguyên tắc cơ bản về sáng tác 

ý tưởng, thông điệp truyền 

thông, trong lĩnh vực thiết kế 

sáng tạo. 

- Kỹ năng thể hiện trình bày 

thuyết phục ý tưởng, cơ sở lý 

luận khi xây dựng nội dung 

cho một vấn đề sáng tác.  

-Kỹ năng làm việc nhóm và 

tư duy phản biện khi xây 

dựng ý tưởng. 

-Kỹ năng xây dựng sơ đồ 

mindmap. 

Bắt đầu từ tuần số: 

25 (ngày 18/02) đến 

tuần số: 32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

54 

Nghệ thuật 

chữ 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về Nghệ thuật 

chữ. Trên cơ sở đó, sinh viên 

có thể vận dụng được 

Typography cho các thiết kế 

trong quá trình học tập và làm 

việc của mình.  

Bên cạnh đó, thông qua quá 

trình rèn luyện và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành tư duy suy luận, tư 

duy sáng tạo và kỹ năng 

thuyết trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

30 (ngày 25/03) đến 

tuần số: 34 (ngày 

27/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Dự lớp : 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 70% 

55 

Thiết kế bối 

cảnh 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về Phối cảnh. 

Trên cơ sở đó, sinh viên diễn 

hoạt đúng phối cảnh khi vẽ 

phác thảo, vẽ storyboard, đặt 

được góc máy và cỡ cảnh cho 

phim. Đối với game, sinh 

viên sinh viên diễn hoạt được 

phối cảnh qui ước cho thiết 

kế game. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, luyện tập và làm việc 

nhóm, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy, kỹ năng làm việc độc 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 15/04) đến 

tuần số:37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Dự lớp : 10% 

Chuyên cần: 

20% 

Bài tập: 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 

lập, làm việc nhóm, tư duy 

sáng tạo và kỹ năng thuyết 

trình của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành tinh thần tôn 

trọng giá trị sở hữu trí tuệ và 

luôn thực thi luật bản quyền. 

56 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

36 (ngày 04/05) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

57 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội ( mời bạn bè dự tiệc, 

kể 1 câu chuyện, nói chuyện 

qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 

58 

Đồ họa thị 

giác 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học giúp sinh viên làm 

quen với hệ thống ngôn ngữ 

màu sắc, trang bị những kiến 

3 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 
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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 

thức cơ bản về bố cục, để 

sinh viên bước đầu làm quen 

với cách biểu đạt bằng tín 

hiệu thị giác của chuyên 

ngành Đồ họa Tương Tác.  

Cung cấp khái niệm motif 

hóa cấu trúc và layer trên mặt 

phẳng.Bằng  ngôn ngữ tạo 

hình mảng, nét, sắc độ, sinh 

viên thể hiện được mặt phẳng 

không gian 3 chiều (cảm 

nhận: lồi lõm chuyển động…) 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số: 38 (ngày 

25/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

 

3. Thiết kế thời trang 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Đồ án Tiền 

Tốt nghiệp-

Thời trang 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Hiểu sâu sắc các kiến thức 

chuyên biệt liên quan đến 

thời trang, văn hóa thời trang. 

Phát triển khối kiến thức về 

văn hóa, nghệ thuật, làm 

phong phú vốn kiến thức, mở 

rộng phạm vi tìm kiếm đề tài 

và cảm hứng thiết kế. 

Cập nhật xu hướng thời trang 

và các vần đề liên quan đến 

thiết kế và may sản phẩm thời 

trang (vải, phụ liệu, công 

nghệ,...)  

Lựa chọn các thể loại ngôn 

ngữ thời trang để thể hiện chủ 

đề. 

Tìm kiếm, tổng hợp tài liệu 

đa ngành phục vụ nghiên cứu 

5 

Học phần gồm 3 giai 

đoạn, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 5 

(ngày 01/10) đến 

tuần số: 12 (ngày 

24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm (100%) 

2 

Chuyên đề 

Thời trang 

(K21, năm 4, 

HK1) 

 Môn học cung cấp cho sinh 

viên kỹ năng, kiến thức 

chuyên sâu về các lĩnh vực hỗ 

trợ cho kỹ năng thiết kế bộ 

sưu tập thời trang thông qua 

việc nghiên cứu sâu một hay 

một số vấn đề liên quan đến: 

chất liệu, xử lý bề mặt chất 

liệu. xử lý phom, các phong 

cách thới trang,… 

Sinh viên thành thạo kỹ năng 

tập hợp và phân tích các 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 4 (ngày 

30/09) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Dự lớp: 10% 

Tiểu luận: trọng 

số 90 %; 
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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 

nguồn tài liệu, hệ thống hoá 

hệ thống thông tin, trình bày 

nội dung nghiên cứu. 

3 

Thiết kế 

Trang phục 

Trình Diễn 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Sinh viên hiểu về thể loại 

trang phục dự nghệ thuật, vị 

trí của thể loại trang phục 

nghệ thuật trong ngành công 

nghiệp thời trang.Mở rộng 

kiến thức về văn hóa xã hội 

để mở rộng sự lựa chọn đề 

tài, ý tưởng thiết kế.  

- Có khả năng tìm kiếm và 

đưa ra đề tài cũng như ý 

tưởng mới. Thành thạo kỹ 

năng khai thác và triển khai ý 

tưởng, kỹ năng trình bày 

sketchbook.  

- Có kỹ năng may mẫu thật 

phức tạp, thành thạo ít nhất 

một loại kỹ thuật xử lý chất 

liệu thông qua việc ứng dụng 

loại kỹ thuật đó vào thiết kế 

và thực hiện mẫu thật. Thành 

thạo kỹ năng tìm kiếm và 

phối hợp các chất liệu may 

mặc. Thành thạo kỹ năng 

trình bày mẫu thật. 

- Xây dựng hình ảnh, concept 

xuyên suốt bộ sưu tập   

3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 50 (ngày 

18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án:  

Sổ tay thiết kế 

nghiên cứu: 20 

% 

Hệ thống bảng 

(moodboard, 

đường dẫn, diễn 

họa): 20% 

Sản phẩm thật: 

50% 

Trình diễn, 

bookbook: 10% 

4 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những nội dung cơ bản của 

đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung 

vào đường lối của Đảng thời 

kỳ đổi mới trên một số lĩnh 

vực cơ bản của đời sống xã 

hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác. Xây dựng cho sinh 

viên niềm tin vào sự lãnh đạo 

của Đảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức chuyên ngành để 

chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội theo 

đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng C001 

thứ 6 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 60 phút, 

trọng số 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 

5 

Đồ án Tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Mục tiêu về nhận thức 

Hiểu sâu sắc các kiến thức 

chuyên biệt liên quan đến 

thời trang, văn hóa thời trang. 

Phát triển khối kiến thức về 

văn hóa, nghệ thuật, làm  

phong phú vốn kiến thức, mở 

rộng phạm vi tìm kiếm đề tài 

và cảm hứng thiết kế. 

Cập nhật xu hướng thời trang 

và các vần đề liên quan đến 

thiết kế và may sản phẩm thời 

trang (vải, phụ liệu, công 

nghệ,...) 

Quy trình thiết kế sản phẩm 

trang phục thời trang 

Nguyên phụ liệu và sử lý 

nguyên phụ liệu thời trang 

Quy trình thực hiện mẫu thật  

Mục tiêu về kỹ năng  

Tìm kiếm, lựa chọn, nghiên 

cứu đề tài, lập kế hoạch và 

tiến hành nghiên cứu. 

Thiết lập hồ sơ thiết kế 

(nghiên cứu, phân tích, định 

hướng thiết kế, phác thảo các 

thể loại trong đồ án TN). 

Lựa chọn các thể loại ngôn 

ngữ thời trang để thể hiện chủ 

đề. 

Tìm kiếm, tổng hợp tài liệu 

đa ngành phục vụ nghiên cứu 

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục 

Xây dựng hệ thống trình bày, 

quảng bá bộ sưu tập  

Mục tiêu về thái độ  

Làm việc có kế hoạch và theo 

kế hoạch 

Phối hợp hiệu quả với các bộ 

phận khác nhau để hoàn 

thành bộ sưu tập 

Hình thành rõ nét yếu tố cá 

nhân trong thiết kế và xây 

dựng hình ảnh cho bộ sưu tập  

Tham khảo tài liệu đa ngành 

Rèn luyện tư duy tổng hợp, 

so sánh, khái quát vấn đề. 

18 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 32 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

18 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ và trình bày 

trước hội đồng 

Để có thể ra bảo 

vệ Đồ án tốt 

nghiệp trước 

Hội đồng, sinh 

viên phải được 

chấm đạt ở các 

đợt:  

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Ngành. 

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Khoa. 

-Chấm sơ khảo 

đồ án tốt 

nghiệp.  
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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 

Marketing 

chuyên 

ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK1) 

Hiểu sâu sắc về người tiêu 

dùng trong lĩnh vực tiêu dùng 

thời trang. 

Có kiến thức marketing ứng 

dụng để hiểu và định vị sản 

phẩm mình đang làm. 

Biết các phương pháp 

marketing cơ bản. 

Áp dụng được phương pháp 

marketing phù hợp cho sản 

phẩm. 

3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 12 

(ngày24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C408, 

thứ 4 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 20% 

Cuối kỳ:  

Tiểu luận: trọng 

số 80 %; 

7 

Nghệ thuật 

học (K22, 

năm 3, HK1) 

Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một loại hình 

nghệ thuật và đặc trưng ngôn 

ngữ của các loại hình nghệ 

thuật chủ yếu. Từ đó giúp 

người học rút ra được những 

đặc điểm chung và riêng của 

nghệ thuật tạo hình trong các 

loại hình nghệ thuật.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về nghệ thuật học: Khái niệm, 

vị trí, chức năng, bản chất của 

nghệ thuật. 

Vai trò của hoạt động sáng 

tạo nghệ thuật trong đời sống 

con người và vai trò người 

nghệ sĩ trong xã hội. 

Đặc trưng ngôn ngữ của các 

loại hình nghệ thuật chủ yếu.  

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C609, 

thứ 7 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

70%. 

8 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối tuần, 

đường phố, hội họp/ công 

việc/ văn phòng, du lịch/ giải 

trí, mua sắm/ nhà hàng, ngân 

hàng/ bưu điện/ giao thông, 

thông báo/ hướng dẫn/ quảng 

cáo, tin tức/ phát thanh/ du 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

lịch, tin nhắn ghi âm/ giới 

thiệu người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của tính 

từ và trạng từ, tình từ chỉ số 

lượng/ so sánh/ phân từ, liên 

từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng vào 

giải quyết bài thi TOEIC 2 kỹ 

năng Nghe hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu quả 

9 

Nghiên cứu 

trang phục 

truyền thống 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về 

trang phục truyền thống của 

dân tộc Khơme, Êdê, Cơtu, 

Thái, H’Mông, Kinh ở nước 

ta: (1) Đặc trưng văn hóa độc 

đáo qua trang phục truyền 

thống của mỗi dân tộc; (2) 

Cấu trúc trang phục truyền 

thống; (3) Đặc trưng hoa văn 

độc đáo trên trang phục 

truyền thống; (4) Công thức 

thiết kế rập, kỹ thuật may áo 

dài truyền thống; (5) thiết kế, 

xử lý hoa văn trang trí trên áo 

dài. 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kỹ năng phân biệt đặc 

điểm trang phục truyền thống, 

mô tả thực bằng màu hoa văn 

thổ cẩm dân tộc, phát triển ý 

tưởng cho bộ sưu tập mới qua 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

47 (ngày 23/07) đến 

tuần số: 51 (ngày 

25/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Dự lớp: 10% 

Thuyết trình: 

20% 

Tiểu luận: 10% 

Chép tả thực 

hoa văn: 10% 

Thiết kế rập: 

15% 

Thiết kế mẫu 

sản phẩm: 25% 

Trình diễn: 10%  
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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 

đặc điểm trang phục và hoa 

văn riêng biệt của từng dân 

tộc. Thực hiện mẫu thành 

phẩm cho mẫu thiết kế. Xử lý 

hoa văn trang trí lên sản 

phẩm áo dài. Biết cách chọn 

chất liệu cho phù hợp với 

trang phục áo dài và tính 

được định mức vải phù hợp 

cho từng sản phẩm. 

Hình thành thói quen học tập 

chủ động, làm việc và nghiên 

cứu theo nhóm. Ý thức gìn 

giữ và phát huy nét đẹp 

truyền thống của dân tộc Việt 

Nam vào cuộc sống hiện đại. 

10 

Thiết kế rập 

công nghiệp 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về phương 

pháp thiết kế mẫu rập và các 

rập phụ trợ sử dụng trong sản 

xuất, biết phương pháp nhảy 

mẫu (nhảy size), kỹ thuật giác 

sơ đồ, cách tính định mức sơ 

đồ của các sản phẩm trang 

phục thời trang sử dụng trong 

sản xuất công nghiệp. Môn 

học giúp sinh viên luyện tính 

nhanh nhẹn, cẩn thận và khéo 

léo, có tư duy khoa học và 

sáng tạo, có tác phong công 

nghiệp, tuân thủ nội quy sản 

xuất, đảm bảo đảm an toàn 

lao động trong môi trường 

sản xuất công nghiệp của 

ngành công nghệ sản xuất 

thời trang. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 7 (ngày 

20/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Dự lớp: 10% 

Bài tập: 80% 

Giác sơ đồ: 

10% 

  

11 

Tin học ứng 

dụng II 

(Lextra-nhẩy 

sai) (K22, 

năm 3, HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về về thiết kế rập 

và nhảy size trên phần mềm 

Modaris (công ty Lectra). 

Qua học phần này giúp sinh 

viên nhận diện được hệ thống 

giao diện phần mềm dùng để 

vẽ rập, sử dụng thành thạo 

các phím lệnh trên giao diện 

của phần mềm Modaris. Ứng 

dụng được phần mềm để thiết 

kế mẫu rập và nhảy size trong 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 9 

(ngày 29/10) đến 

tuần số: 14 (ngày 

08/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Dự lớp: 10% 

Bài tập: 60% 

Kiểm tra cuối 

kỳ: thực hành 

trên máy trong 

90 phút, trọng 

số 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 

công nghệ sản xuất hàng thời 

trang 

12 

Thiết kế 

trang phục 

thể thao 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Hiểu được đặc điểm của từng 

thể lọai trang phục thể thao 

khác nhau,  

Lựa chọn, phân tích đề tài, 

vận dụng các giải pháp thiết 

kế phù hợp  

Xây dựng thói quen thiết kế 

bộ sưu tập trang phục  

Sự dụng máy thành thạo 

trong quá trình thực hiện các 

đề mục của đồ án: bảng vẽ kỹ 

thuật, bảng poster trình bày 

đồ án  

Thiết kế bộ sưu tập thời trang   

Thực hành thể hiện mẫu thật  

Tôn trọng kỷ luật làm việc 

chung trong lớp 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 6 (ngày 

13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Thuyết trình: 

30% 

Hệ thống đồ 

hoạ : 40 % 

Sản phẩm áo: 

30%  

13 

Thiết kế 

trang phục 

công sở 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Sinh viên nắm được đặc 

trưng của thể loại trang phục 

công sở cũng như tầm quan 

trọng của thể loại trang phục 

này trong đời sống xã hội. 

Sinh viên nhận diện được đối 

tượng khách hàng từ đó có 

thể thiết kế được thể loại 

trang phục công sở phù hợp 

với đối tượng sử dụng và phù 

hợp với xu hướng thời trang 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 8 

(ngày 22/10) đến 

tuần số: 12 (ngày 

24/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm  

14 

Nghệ thuật 

trang điểm 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 Các loại vật liệu trang điểm 

Các phong cách, loại hình 

trang điểm  

Nhận dạng khuôn mặt để lựa 

chọn bố cục trang điểm phù 

hợp 

Sử dụng thành thạo các loại 

dụng cụ phục vụ cho việc 

trang điểm  

Có ý tưởng và các giải pháp 

thiết kế mới  

Có phong cách cá nhân trong 

thiết kế 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

25 (ngày 18/02) đến 

tuần số: 29 (ngày 

23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án:  

Bài tập tại lớp: 

30% 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi thực 

hành) : 50% 

15 

Thiết kế phụ 

trang 

(Nón,Túi,Dâ

y,Vòng) 

 Hiểu được vị trí của phụ 

trang trong thời trang  

Thực hành thể hiện mẫu thật  

Thực hành vẽ diễn họa  

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Sổ diễn hoạ: 

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 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Có ý tưởng và các giải pháp 

thiết kế mới  

Có phong cách cá nhân trong 

thiết kế 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Sản phẩm thật: 

80%  

16 

Thiết kế trên 

Manercanh 

(TK rập 3D) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 Mục tiêu về kiến thức: 

- Phương pháp làm tập trên 

manocanh  

- Phương pháp thiết kế kiểu 

dáng và chuyển thể thành rập 

trên ma-no-canh. 

- So sánh tỉ lệ rập với tỉ lệ cơ 

thể thật. 

- Phân tích tỉ lệ ôm sát, cân 

đối cơ thể của trang phục. 

Mục tiêu về kỹ năng: 

- Biết cách định vị các đường 

thiết kế trên ma-nơ-canh 

- Nắm bắt cách chuyển thể từ 

vải sang rập giấy công 

nghiệp. 

- Biết cách thiết kế rập cho 

mẫu thiết kế phi kết cấu.  

- Hiểu rõ về tính chất vải 

trong thiết kế mẫu thật. 

Mục tiêu về thái độ:  

- Hiểu rõ tầm quan trọng của 

môn học. 

- Tích cực và cầu thị trong 

qúa trình học tập 

- Có thái độ tích cực trong 

việc tiếp thu và vận dụng các 

kiến thức, kỹ năng được học 

trong qúa trình học tập và làm 

việc sau này. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 37 

(ngày18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ rập 

Váy căn bản: 

10% 

Áo cơ bản: 10% 

Áo kiểu:

 20% 

Cổ áo: 10% 

Đầm kiểu: 20% 

Đầm vionet: 

30% 

17 

Thiết kế đồ 

họa ngành 

Thời trang 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 Sử dụng thành thạo các phần 

mềm photoshop, indesign để 

ứng dụng vào việc sáng tạo 

các ấn phẩm đồ họa chuyên 

ngành thời trang 

Có khả năng nhận biết xu 

hướng, phong cách trong thiết 

kế đồ họa thời trang, biết 

cách sắp xếp bố cục trong 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

33 (ngày 15/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Đồ án: nộp bản 

vẽ 

Bố cục chữ, xử 

lý ảnh: 20% 

Portfolio: 40% 

Poster: 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 

trình bày các ấn phẩm thời 

trang  

Quản lý được quá trình xây 

dựng hình ảnh cho bộ sưu tập 

cá nhân 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

18 

Pháp luật đại 

cương (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về sự ra đời, hình 

thành và phát triển của nhà 

nước và pháp luật trong lịch 

sử. Từ đó, nhận ra những quy 

luật căn bản về sự tồn tại của 

các yếu tố mang tính quyền 

lực ở phạm vi quốc gia. Đồng 

thời, sinh viên cũng có kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

Thông qua quá trình nghe 

giảng, thảo luận, làm việc 

nhóm và cá nhân, các hoạt 

động trên lớp, tự học, góp 

phần cho sinh viên các kỹ 

năng làm việc độc lập và theo 

nhóm, thuyêt trình, đọc và 

nghiên cứu tài liệu, giải quyết 

vấn đề. 

Ngoài ra, môn học góp phần 

hình thành tinh thần thượng 

tôn pháp luật, tuân thủ pháp 

luật và thái độ chủ động trong 

việc xử lý các rắc rối nảy sinh 

trong đời sống và công việc 

có liên quan đến pháp luật. 

 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:31 

(ngày06/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 5 hàng tuần. 
Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

19 

Chuyên đề 

Pháp luật 

chuyên 

ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK2) 

Về lý thuyết: Nắm bắt được 

các qui định của pháp luật về 

Sở hữu trí tuệ để ứng dụng 

vào  học tập, nghiên cứu và 

khai thác kết quả nghiên cứu 

1 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C001, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 80%.  

20 

Nhiếp ảnh 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Kiến thức:  

- Sinh viên nắm vững các 

nguyên lý căn bản chụp ảnh 

ngoài trời cũng như trong 

studio. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

Đồ án: nộp bài 

tthực hành. 

Quá trình: 10% 

Hệ thống bài 

tập: 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 

- Nắm bắt được các kỹ năng 

ánh sáng khi chụp ảnh và 

thực hành chụp ảnh đúng 

sáng như mong muốn. 

- Biết cách bố cục ảnh chặt 

chẽ, tạo hình tốt cho đối 

tượng chụp.  

- Có tính sáng tạo cao khi 

thực hiện chụp ảnh và có thể 

vận dụng tốt ý tưởng ban đầu 

vào hình ảnh. 

- Ứng dụng những kiến thức 

của môn học phục vụ tốt cho 

đồ án của chuyên ngành như: 

quảng cáo, thiết kế thời 

trang... 

Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ tích cực 

tự thao tác thực hành chụp 

ảnh để nâng cao kỹ năng  

- Sinh viên có tính thẩm mỹ 

về màu sắc và bố cục để có 

chụp được hình ảnh phù hợp  

- Sinh viên có tính sáng tạo 

và có tư duy tốt về ý tưởng để 

có thể diễn đạt ý tưởng bằng 

hình ảnh 

- Chăm chỉ trong việc tập 

chụp để nâng cao khả năng và 

kỹ năng chụp ảnh  

- Thường xuyên xem và tiếp 

thu xu hướng hình ảnh mới 

trên mạng và sách báo để 

nâng cao khả năng bản thân. 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập cuối 

khóa: 50% 

  

21 

Thiết kế 

trang phục dự 

Lễ (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên nắm được đặc trưng 

của thể loại trang phục dự lễ 

cũng như tầm quan trọng của 

thể loại trang phục này trong 

đời sống xã hội. 

Sinh viên nhận diện được đối 

tượng khách hang từ đó có 

thể thiết kế được thể loại 

trang phục dự phù hợp với 

đối tượng đó và phù hợp với 

xu hướng thời trang. 

Sinh viên nắm được các kỹ 

thuật làm mẫu thuật đặc trưng 

của thể loại trang phục dự lễ. 

 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

27 (ngày 04/03) đến 

tuần số: 31 (ngày 

06/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Sketchbook 

(thuyết minh đồ 

án): 20% 

Hệ thống 

moodboard: 

30% 

Sản phẩm thật , 

trình diễn: 50%  
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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 

22 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

23 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 16 

(ngày22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 
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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 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

24 

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam (K23, 

năm 2, HK1) 

Mục tiêu của học phần nhằm 

cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản cần thiết cho 

việc tìm hiểu một nền văn 

hóa, giúp họ nắm được các 

đặc trưng cơ bản cùng các 

quy luật hình thành và phát 

triển của văn hóa Việt Nam. 

Từ đó, giúp họ hình thành ý 

thức tôn trọng, tự hào và gìn 

giữ những tinh hoa văn hóa 

truyền thống dân tộc và cũng 

như phê phán những đặc 

trưng đã trở nên lỗi thời, lạc 

hậu, cản trở sự phát triển 

trong thời kỳ hội nhập.  

Mục tiêu của học phần cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận chung 

về văn hóa học: hệ thống khái 

niệm, bản chất, đặc trưng, 

chức năng và các loại hình 

văn hóa. 

Nguồn gốc của văn hóa Việt 

Nam: Loại hình văn hóa, chủ 

thể, thời gian, không gian và 

tiến trình phát triển của văn 

hóa Việt Nam. 

Các đặc trưng cơ bản của văn 

hóa Việt Nam truyền thống: 

Văn hóa nhận thức, văn hóa 

tổ chức cộng đồng, văn hóa 

vật chất, văn hóa tinh thần, 

giao lưu và tiếp biến văn hóa. 

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:11 

(ngày10/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90  

phút, trọng số 

50%;  

25 

Kỹ thật cắt 

may 2 (Trang 

phục nữ) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật may trang phục nữ: (1) 

đặc điểm hình dáng cơ thể 

người nữ trong may mặc; 

(2)phương pháp lấy số đo 

trên cơ thể người nữ; (3) 

3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 21 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Dự lớp: 10% 

Bài tập: 60% 

Bài cuối kỳ: 

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 

phương pháp thiết kế dựng 

hình (thiết kế rập) trang phục 

nữ;(4) Cắt và may hoàn chỉnh 

trang phục nữ căn bản, từ đó 

có thể thiết kế và gia công các 

loại trang phục nữ. 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kỹ năng thực hiện mẫu 

thành phẩm cho mẫu thiết kế 

có sẵn, chọn chất liệu phù 

hợp với trang phục nữ và tính 

định mức vải cho từng sản 

phẩm. 

Hình thành thói quen làm 

việc chủ động, độc lập, ý thức 

vệ sinh chung trong xưởng 

may. 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

26 

Hình họa 3-

vẽ người 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên mỹ 

thuật nắm được nguyên lý cơ 

bản về kỷ thuật vẽ hình họa 

chất liệu bột màu , và cách 

diễn tả chất liệu, mang tính 

khái quát cao về  màu sắc, Sử 

dụng hiệu quả chất liệu để áp 

dụng vào bài thiết kế  một 

cách khoa học và chuyên 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:02(ngày 10/09) 

đến tuần số:09(ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C701, 

thứ 6 và thứ 7 trong 

tuần. 

Bài tập : 70% 

Bài thi cuối : 

30%  

27 

Nghiên cứu 

lịch sử phát 

triển thời 

trang (K23, 

năm 2, HK1) 

Sinh viên nhận biết kiến thức 

về tình hình xã hội ảnh hưởng 

đến thời trang cuả các nước 

Phương Tây thế kỷ 20 

Nhận biết nguyên nhân , sự 

thay đổi hình dáng, cấu trúc 

trang phục cuả thế kỷ 20  

Các trào lưu nghệ thuật tiêu 

biểu ảnh hưởng, tác động qua 

lại đến thời trang thế kỷ 20 . 

Các nhà thiết kế thời trang 

tiêu biểu của thế kỷ 20  

Có kỹ năng nghiên cứu, lưu 

trữ và phân tích dữ liệu 

nghiên cứu 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Thuyết trình: 

20% 

Sketchbook: 

80% 

28 

Cơ sở thiết 

kế thời trang 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên có cái nhìn tổng quát về 

ngành thiết kế thời trang, liên 

hệ được thời trang với các 

lĩnh vực liên quan.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

Thuyết trình: 

20% 

Hệ thống bảng: 

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 

Sinh viên được cập nhật các 

kiến thức liên quan trực tiếp 

đến chuyên ngành là cơ sở và 

nền tảng cho hệ thống các đồ 

án chuyên ngành.  

Thông qua môn học sinh viên 

có thể rèn luyện các kỹ năng 

nghiên cứu, phát triển ý 

tưởng , thể hiện nghiên cứu ý 

tưởng bằng hình ảnh, tìm 

được cảm xúc, phong cách cá 

nhân trong thiết kế, thực hành 

một số kỹ năng vẽ và phát 

triển bộ sưu tập thời trang, 

bảng vẽ kỹ thuật. 

tuần số: 5 (ngày 

06/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Sketchbook: 

40% 

29 

Trang trí trên 

trang phục 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Hiểu được các kiến thức , các 

bố cục cơ bản liên quan đến 

trang trí trong trang phục.  

Sinh viên được cung cấp các 

phương pháp tìm kiếm và lựa 

chọn đề tài , cách triển khai 

đề tài và vận dụng các nghiên 

cứu để đưa vào trong thiết kế 

các hoạ tiết, cụm họa tiết 

trang trí  

Xây dựng thói quen thiết kế 

bộ sưu tập trang phục  

Thiết kế bộ sưu tập thời trang   

Thực hành thể hiện mẫu thật, 

mẫu thử   

Tôn trọng kỷ luật làm việc 

chung trong lớp 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Sketchbook: 

30%   

Moodboard: 

10% 

Mẫu thử: 30% 

Sản phẩm áo: 

30%  

30 

Vật liệu-

nguyên phụ 

liệu ngành 

may (K23, 

năm 2, HK1) 

Hiểu rõ các phương pháp dệt 

vải cơ bản, Tính chất vải theo 

phương pháp dệt và theo 

thành phần sợi. Từ đó phân 

biệt được các loại vải bằng 

phương pháp dệt và theo 

thành phần sợi để có thể lựa 

chọn, phối hợp thành thạo các 

loại chất liệu, màu sắc vải 

trong quá trình thực hiện 

công việc thiết kế và thể hiện 

thiết kế.  

Sinh viên thực hiện thành 

thạo các kỹ thuật xử lý vải cơ 

bản, từ đó vận dụng một cách 

phù hợp, hiệu qủa trong quá 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số: 18 (ngày 

05/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập: 50% 

Tiểu luận: 10% 

Bài tập hết 

môn: 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 

trình thiết kế và thể hiện thiết 

kế. 

31 

Tin học ứng 

dụng 

(Illustrator) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Mục tiêu về kiến thức: 

- Nhận diện phần mềm 

Aillustrator 

- Nhóm công cụ vẽ nét và 

hiệu chỉnh nét 

- Cơ bản về vẽ BVKT trang 

phục 

- Mục tiêu về kỹ năng: 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng thao tác trên máy liên 

quan đến vẽ BVKT và 

BVTK,  

Mục tiêu về thái độ  

- Hiểu rõ tầm quan trọng của 

loại hình BVKT và BVTK 

trong lĩnh vực thiết kế và gia 

công sản phẩm may mặc thời 

trang 

- Rèn luyện tác phong công 

việc 

1 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 50 (ngày 

11/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Thực hành tại 

lớp: 50% 

Thi cuối kỳ: 

50% 

32 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội (mời bạn bè dự tiệc, kể 

1 câu chuyện, nói chuyện qua 

điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 36 

(ngày11/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 

33 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

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 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

34 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- 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 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:33 

(ngày20/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

chiều thứ 2 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 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 

động của Đảng và của cách 

mạng nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

35 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

36 

Hình họa 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên mỹ 

thuật nắm được nguyên lý cơ 

bản về kỷ thuật vẽ hình họa 

chì, và cách diễn tả chất liệu, 

mang tính khái quát cao về 

thẩm mỹ. Sử dụng hiệu quả 

chất liệu để áp dụng vào bài 

thiết kế chuyên ngành một 

cách khoa học và chuyên 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi từ tuần 

số: 19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 29 

(ngày 23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập tại lớp : 

70% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 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 

37 

Thiết kế 

trang phục trẻ 

em (K23, 

năm 2, HK2) 

 Hiểu được đặc điểm cơ thể, 

tâm lý trang phục liên quan 

đến lứa tuổi trẻ em 

Lựa chọn, phân tích đề tài, 

vận dụng các giải pháp thiết 

kế phù hợp  

Thiết kế trang phục thời trang 

dành cho trẻ em  

Thực hành thể hiện mẫu thật 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm. 

Sketchbook: 

50% 

Moodboard: 

20% 

Mẫu thật: 30%  

38 

Thiết kế 

trang phục 

dạo phố 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Hiểu được đặc điểm cơ thể, 

tâm lý trang phục liên quan 

đến lứa tuổi 

Lựa chọn, phân tích đề tài, 

vận dụng các giải pháp thiết 

kế phù hợp  

Xây dựng thói quen thiết kế 

bộ sưu tập trang phục  

Trình bày qúa trình thiết kế 

bằng sketchbook , hệ thống 

bảng  

Thiết kế bộ sưu tập thời trang   

Thực hành thể hiện mẫu thật  

Tôn trọng kỷ luật làm việc 

chung trong lớp 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

27 (ngày 04/03) đến 

tuần số: 31 (ngày 

06/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Sổ tay thiết kế 

nghiên cứu. 

(sketchbook: 

thuyết minh đồ 

án): 50% 

Hệ thống 

moodboard: 

20% 

Sản phẩm thật: 

30%  

39 

Kỹ thuật cắt 

may 3 (K23, 

năm 2, HK2) 

 Môn học cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật may trang phục nam: 

(1) đặc điểm hình dáng cơ thể 

người nam trong may mặc; 

(2) phương pháp lấy số đo 

trên cơ thể người nam; 

(3)Phương pháp thiết kế dựng 

hình (thiết kế rập) đồ nam;(4) 

Cắt và may hoàn chỉnh trang 

phục nam căn bản, từ đó có 

thể thiết kế và gia công các 

loại trang phục nam. 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kỹ năng thực hiện mẫu 

thành phẩm cho mẫu thiết kế 

có sẵn, chọn chất liệu phù 

hợp với trang phục nam và 

tính định mức vải cho từng 

sản phẩm. 

Hình thành thói quen làm 

việc độc lập, chủ động, ý thức 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số: 38 (ngày 

25/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp sản 

phẩm 

Dự lớp: 10% 

Bài tập thực 

hành: 60% 

Bài cuối kỳ: 

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 

nội quy và vệ sinh chung 

trong xưởng. 

40 

Lịch sử mỹ 

thuật (K23, 

năm 2, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về quá trình hình 

thành, phát triển của mỹ thuật 

thế giới và Việt Nam từ thời 

nguyên thủy cho đến ngày 

nay. Sinh viên hiểu và nắm 

chắc các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự ra đời, đặc trưng của 

các trường phái nghệ thuật và 

một số đại diện tiêu biểu của 

mỗi trường phái.  

Sinh viên sẽ vận dụng những 

kiến thức để bước đầu thực 

hành việc phân tích, đánh giá 

các tác phẩm nghệ thuật, các 

xu hướng, loại hình nghệ 

thuật, nhận diện các trường 

phái nghệ thuật căn cứ trên 

những đặc trưng của tác 

phẩm về nội dung và hình 

thức thể hiện. Thông qua đó, 

sinh viên có thể học và tự tin 

diễn đạt, trình bày một vấn đề 

về mỹ thuật. Bên cạnh mục 

tiêu chuyên môn, thông qua 

quá trình học tập, tham gia 

xây dựng bài trên lớp và làm 

tiểu luận, đi tham quan bảo 

tàng, môn học góp phần hình 

thành kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, thuyết 

trình và tư duy giải quyết vấn 

đề của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành và củng cố ý 

thức về gìn giữ, bảo tồn 

những giá trị của di sản văn 

hóa nghệ thuật thế giới, gìn 

giữ và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc, hình thành ý 

thức về đạo đức nghề nghiệp 

của người sáng tạo nghệ 

thuật, tuân thủ nghiêm chỉnh 

luật tác quyền. 3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19(ngày 07/01) 

đến tuần số:32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Tiểu luận : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra 20 

% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

60%;  

41 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình : 35% 
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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 

Nghe hiểu các đoạn video hội 

thoại hoặc độc thoại ngắn. 

Đọc hiểu về những chủ đề 

quen thuộc trong cuộc sống. 

Xây dựng kỹ năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣, đồng thời xây dựng 

ki ̃năng thuyết trình và làm 

viêc̣ theo nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới. 

Bắt đầu từ tuần số:3 

(ngày 17/09) đến 

tuần số:17 

(ngày29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

42 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, hệ 

thống mạng kết nối máy tính. 

Soạn thảo các văn bản tài liệu 

văn phòng, thiết kế các bản 

tính toán số liệu và trình bày 

bản trình chiếu cho bài thuyết 

trinh với phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

43 

Cơ sở tạo 

hình mỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về nghệ thuật thị 

giác; Các phương tiện tạo 

hình cơ bản; các định luật thị 

giác cơ bản; tâm lý thị giác. 

Các nguyên lý tạo hình cơ 

bản; các dạng bố cuc cơ bản. 

Sinh viên biết vận dụng linh 

hoạt các yếu tố tạo hình cơ 

bản cùng với các định luật thị 

giác để sáng tạo, có thể phân 

tích tác phẩm dựa trên các 

định luật thị giác và tâm lý thị 

giác phổ biến. Biết tư duy 

sáng tạo một cách khoa học 

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 
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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 

và dựa trên khoa học thị giác 

để hiện tác phẩm hoàn chỉnh. 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên cảm thụ nghệ thuật 

có chủ đích và ý thức. Có 

quan niệm đúng đắn và tích 

cực trong cảm nhận thẩm mỹ.   

44 

Hình họa 

1(Hình khối, 

tĩnh vật) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 - Thiết lập và cũng cố kiến 

thức hình hoạ cơ bản cho sinh 

viên. 

- Vẽ từ khối căn bản chuyển 

sang khối biến dạng đến tĩnh 

vật. 

- Sinh viên vẽ chất liệu: chì, 

bột màu pha sẵn. 

- Sinh viên học tốt môn hình 

hoạ sẽ hỗ trợ cho các môn đồ 

án chuyên ngành.  

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên yêu nghề hơn 

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên khả năng vẽ tác phẩm 

trong hội hoạ.   

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 09(ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Quá trình: 10% 

Bài tập tại lớp : 

50% 

Ký họa : 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 30%  

45 

Tin học ứng 

dụng 

(Photoshop) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên có khả nằng sử 

dụng thành thạo các công cụ 

và ứng dụng của phần mềm 

vào việc chỉnh sửa, cắt ghép 

hình ảnh nội thất. Tạo được 

hiệu ứng, nâng cao thẩm mỹ 

của bản vẽ thiết kế nội thất 

bằng phần mềm Photoshop. 

Lựa chọn hình ảnh phù hợp 

và cắt ghép tạo một không 

gian nội - ngoại thất. 

Kỹ năng cắt ghép phối cảnh 

chính xác và nhanh chóng. 

Chỉnh sửa hình ảnh, gam màu 

và vật liệu từ các bản vẽ phối 

cảnh render từ 3dsmax 

,Sketchup… Biết chỉnh sửa 

vật liệu, tạo vật liệu mới phục 

vụ cho thư viện vật liệu 

chuyên ngành.  

Sinh viên quản lý được layout 

xuất từ AutoCad và tô vật 

liệu. Có tư duy sáng tạo trong 

việc trình bày dàn trang, xuất 

file và in ấn. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số: 18 (ngày 

05/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ : 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành, trọng số 

50%  
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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 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp. 

46 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản 

nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601 

chiều thứ 3 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

47 

Trang trí cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

- Môn học giúp sinh viên tiếp 

cận với các kiến thức cơ bản 

của mỹ thuật, biết sử dụng 

ngôn ngữ màu sắc, biết kiến 

thức cơ bản về bố cục. Biết 

sử dụng thành thạo các 

phương tiện tạo hình: Nét, 

mảng, hình, khối. 

- Hướng dẫn sinh viên 

phương pháp nghiên cứu khai 

thác tư liệu từ thiên nhiên, để 

cách điệu thành các yếu tố 

trang trí mang tính ứng dụng 

cao. 

-Rèn luyện kỹ năng vẽ tay, kỹ 

thuật sử dụng màu (họa 

phẩm), phương pháp pha 

màu, phối màu đẹp. 

- Môn học giúp sinh viên biết 

cảm nhận thẩm mỹ tốt, cảm 

thụ nghệ thuật có chủ đích và 

ý thức. 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Quá trình: 10% 

Bài tập : 90% 

48 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06). Số tiết trong 

1 buổi: 4,  

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 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 

- 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 nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người mới. 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

49 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

 - Xác lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có thể tiếp 

cận được nội dung môn học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan và 

phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học 

chuyên ngành được đào tạo. 

3 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 37 

(ngày19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 3 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

50 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 
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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 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

51 

Phương pháp 

sáng tạo 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ sở về 

phương pháp tư duy sáng tạo, 

suy nghĩ và đặt vấn đề. Kiến 

thức về phương pháp tư duy 

đặt vấn đề. 

Cung cấp những kiến thức 

nguyên tắc cơ bản về sáng tác 

ý tưởng, thông điệp truyền 

thông, trong lĩnh vực thiết kế 

sáng tạo. 

Kỹ năng thể hiện trình bày 

thuyết phục ý tưởng, cơ sở lý 

luận khi xây dựng nội dung 

cho một vấn đề sáng tác.  

Kỹ năng làm việc nhóm và tư 

duy phản biện khi xây dựng ý 

tưởng. 

Kỹ năng xây dựng sơ đồ 

mindmap . 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

25 (ngày 18/02) đến 

tuần số: 32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Cuối kỳ:làm bài 

tập, trọng số 

100%  

52 

Nhân trắc 

học 

(Ergonormie) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về nhân 

trắc học: (1) các khái nhiệm 

cơ bản về nhân trắc học; (2) 

Đặc điểm hệ cơ và hình thái 

cơ thể người; (3) hệ thống cỡ 

số;(4) phương pháp xây dựng 

hệ thống cỡ số. 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên kỹ năng xác định và lựa 

chọn các mốc nhân trắc trên 

cơ thể người, thu thập số đo 

nhân trắc, lựa chọn và phân 

loại các số đo thành phần 

chính trong mỗi sản phẩm 

may mặc khác nhau. 

Hình thành thói quen chủ 

động, độc lập làm việc và 

nghiên cứu theo nhóm. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 29 (ngày 

23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập nhóm: 

20% 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ: 25% 

Bài thi cuối kỳ: 

45%  
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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 

53 

Hình họa 2-

Tượng (chì) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Cung cấp cho sinh viên mỹ 

thuật nắm được nguyên lý cơ 

bản về kỷ thuật vẽ hình họa 

chì, và cách diễn tả chất liệu, 

mang tính khái quát cao về 

thẩm mỹ. Sử dụng hiệu quả 

chất liệu để áp dụng vào bài 

thiết kế chuyên ngành một 

cách khoa học và chuyên 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi từ tuần 

số: 19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 29 

(ngày 23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập tại lớp : 

70% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 30%  

54 

Trang trí cơ 

sở ngành thời 

trang (K24, 

năm 1, HK2) 

Hiểu về vải, hoạ tiết trên vải, 

đặc trưng bố cục hoạ tiết trên 

vải và thiết kế được hoạ tiết 

vải  

Biết về các chất liệu màu vẽ 

trên vải, thực hành thành thạo 

phương pháp vẽ hoạ tiết trên 

vải bằng màu arcrilic  

Nhận thức sâu sắc về màu sắc 

vải và thực hành được việc 

phối màu vải trong thời trang  

Nhận thức đúng mức độ 

phong phú của các chất liệu 

vải trong thời trang, biết phối 

chất liệu vải ở mức độ cơ 

bản. 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 19 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số: 38 (ngày 

25/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ 

Dự lớp: 10% 

Bài tập: 50% 

Bài tập cuối kỳ: 

40%   

55 

Kỹ thuật cắt 

may cơ bản 1 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức về kỹ thuật cắt may cơ 

bản, cách sử dụng máy may 

máy vắt sổ, phương pháp tạo 

các kiểu áo nữ có bâu, không 

bâu, các kiểu váy, kỹ thuật 

cắt may các kiểu áo nữ có bâu 

và không bâu, may váy căn 

bản (váy thẳng), váy chữ A, 

váy chuông, váy tròn, váy bán 

nguyệt, váy xếp ly, nắm rõ 

quy trình may, phân tích được 

nguyên nhân hư hỏng cũng 

biện pháp phòng ngừa các hư 

hỏng thường gặp khi may 

trang phục nữ. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp và thực hành bài tập 

đồ án môn học góp phần hình 

thành kỹ năng làm việc độc 

4 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 23 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 30 (ngày 

30/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án:  

Hệ thống bài 

tập: 60% 

Bài tập cuối kỳ: 

40% 



115 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

lập, làm việc nhóm, và tư duy 

giải quyết vấn đề có phương 

pháp làm việc có tư duy khoa 

học và sự sáng tạo của sinh 

viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần rèn luyện tính cẩn thận, 

nhanh nhẹn, khéo léo, đồng 

thời cũng giúp sinh viên hình 

thành tác phong công nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

56 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính các 

đoạn video hội thoại hoặc độc 

thoại ngắn theo các chủ đề 

trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh về 

những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các nền 

văn hoá trên thế giới 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

36 (ngày 04/05) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

57 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao tiếp 

xã hội ( mời bạn bè dự tiệc, 

kể 1 câu chuyện, nói chuyện 

qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi tiết 

quan trọng trong các đoạn hội 

thoại hoặc độc thoại theo các 

chủ đề trong cuộc sống; từ đó 

rút ra kết luận và xác định 

thái độ của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và thư 

xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu và 

diễn đạt theo ý kiến của SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ đôc̣ 

lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ theo 

nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên quan 

đến công nghệ, du lịch, các 

ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 
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4. Thanh nhạc 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Lịch sử Âm 

nhạc phương 

Tây (K23, 

năm 2, HK1) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 2. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

- Mục tiêu lý thuyết: Học 

phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

lịch sử âm nhạc Phương Tây 

từ thời kỳ Nguyên thủy đến 

chủ nghĩa Cổ điển Viên. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Môn học Lịch sử âm nhạc 

Phương Tây giới thiệu tiến 

trình hình thành và phát triển 

nền âm nhạc Phương Tây từ 

thời kỳ Nguyên thủy đến chủ 

nghĩa Cổ Điển Viên. Nghiên 

cứu và tìm hiểu những kiến 

thức cơ bản liên quan đến lý 

luận âm nhạc, thành tựu âm 

nhạc của nền âm nhạc 

phương Tây. Nghiên cứu quá 

trình tiếp biến của nền âm 

nhạc Thế giới nói chung và 

giữa các quốc gia, khu vực 

khác nhau trên Thế giới. Đặc 

điểm sáng tác của một số tác 

giả sáng tác, tác phẩm và thể 

loại âm nhạc tiêu biểu điển 

hình cho từng phong cách 

sáng tác, trường phái âm nhạc 

để định vị và nhận dạng quá 

trình phát triển có tính tích 

cực của nền âm nhạc thế giới. 

Xu thế phát triển của nền âm 

nhạc thế giới để đáp ứng nhu 

cầu xã hội hiện nay và tương 

lai. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 10 (ngày 

14/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 304A, 

thứ 4 trong tuần.  

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

phát biểu, thảo 

luận nhóm)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, đề mở  

2 

Thanh nhạc 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về kỹ 

thuật thanh nhạc, nhạc lý cơ 

bản và rèn luyện cho SV các 

kiến thức kỹ thuật thanh 

nhạc, kỹ năng về hơi thở, 

khẩu hình, tư thế, vị trí âm 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

20/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   
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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, chuyển giọng, ngôn 

ngữ ….   

3 , Học tại phòng 

602A, 602A, thứ 3 

và thứ 5, thứ 4 và thứ 

6 trong tuần.  

3 

Ký Xướng 

âm 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về kỹ 

thuật đọc cao độ, tiết tấu của 

các tác phẩm âm nhạc. Môn 

học củng cố tốt phần lý 

thuyết nhạc lý cơ bản như 

cung, quãng, dịch giọng và 

rèn luyện kỹ năng tai nghe 

cho SV. 

Ký âm và xướng âm giúp 

sinh viên làm tốt những bài 

tập miệng, bài tập viết và bài 

tập  

trên đàn. Nội dung học phần 

không chỉ những bài đơn điệu 

mà có cả những bài hơp điệu 

và phức điệu giúp sinh viên 

mở rộng kiến thức phân tích 

các nhân tố âm nhạc ở các tác 

phẩm âm nhạc trong nước và 

nước ngoài.  

2 

Học phần ở trình độ 

3, thực hiện trong 45 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

10/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A, 

chiều thứ 2 trong 

tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành    

4 

Lịch sử nghệ 

thuật Thanh 

nhạc (K23, 

năm 2, HK2) 

Lịch sử nghệ thuật Thanh 

nhạc được hình thành và phát 

triển dựa trên cơ sở của sự ra 

đời các trường phái âm nhạc 

chuyên nghiệp trên thế giới 

nhằm đúc kết, rút kinh 

nghiệm cũng như định hướng 

phát triển của nền âm nhạc 

của từng quốc gia, từng dân 

tộc cụ thể. 

Lịch sử Nghệ thuật Thanh 

nhạc trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về: 

+  Lịch sử Nghệ thuật Thanh 

nhạc từ thời Trung cổ (giữa 

thế kỷ V-VI), thời kỳ Phục 

Hưng (thế kỷ XIV – XVI), 

thời kỳ Baroque (đầu thế kỷ 

XVII - cuối thế kỷ XVIII); 

thanh nhạc  trào lưu cổ điển ( 

giữa thế kỷ XVIII - đầu thế 

kỷ XIX ); thanh nhạc thời kỳ 

cận đại ( cuối thế kỷ XIX - 

đầu thế kỷ XX). 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

12/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ, 

thứ 6, phòng 603A 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận, 

thuyết trình 

nhóm 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết Cuối 

kỳ: 50% 

-Thi cuối kỳ: thi 

tự luận, đề mở   
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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 

+  Lịch sử Nghệ thuật Thanh 

nhạc Việt Nam từ buổi đầu 

dựng nước và giữ nước đến 

nay. 

5 

Kỹ năng đệm 

đàn (K23, 

năm 2, HK2) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 2. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

Mục tiêu chung: Yêu cầu của 

môn đệm đàn ở bậc Đại học 

đòi hỏi sinh viên phải có trình 

độ đệm đàn cao hơn, đảm bảo 

độ chính xác các chi tiết của 

bài. Đi sâu vào các thể loại 

của tác phẩm qua các tác giả. 

Mục tiêu cụ thể: 

+  Xác định tốc độ bài, thể 

loại, tác giả 

+  Ngoài phần chung, chú ý 

phần Prelude và phần nốt bài 

để đàn cho rõ có sự phối tiếp 

với phần solo của nhạc cụ 

mình đệm. 

+  Luôn giữ tiết tấu chính xác 

để giữ phần solo vững vàng 

hơn. 

+  Tập thị tấu 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 45 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A 

thứ 6 trong tuần.    

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành  

6 

Phân tích âm 

nhạc 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nội dung chính của môn học 

bao gồm: 

Phân tích âm nhạc là một 

trong những môn học cơ bản 

của âm nhạc, có vai trò quan 

trọng trong quá trình giáo dục 

âm nhạc cho tất cả các sinh 

viên thuộc các lĩnh vực: biểu 

diễn, sáng tác, chỉ huy, 

nghiên cứu, giảng dạy... Môn 

học Phân tích âm nhạc sẽ 

hình thành khả năng tư duy 

âm nhạc, hỗ trợ tích cực cho 

sự phát triển tri thức và trí 

nhớ âm nhạc cho sinh viên. 

Từ thế kỷ 16, 17 đến nay, ở 

châu Âu đã hình thành môn 

Phân tích  âm nhac̣. Hiện nay 

trên thế giới và Việt Nam 

môn Phân tích tác phẩm được 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 45 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

15/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , Học tại phòng 

602A và phòng 3.3, 

thứ 4 trong tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành     
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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 

bố trí dạy ở tất cả các hệ đào 

tạo từ Trung cấp, Cao đẳng, 

Đại học âm nhạc, Đại học Sư 

phạm âm nhạc. Ở Việt Nam, 

đã có nhiều tác giả biên soạn 

giáo trình, tài liệu giảng dạy 

môn Phân tích âm nhạc như 

Nguyễn Thị Nhung, Tú 

Hương, Đào Ngọc Dung, 

Phạm Phương Hoa. 

7 

Mỹ học đại 

cương (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản,đại cương về 

Mỹ học ( Quan hệ thẩm mỹ, 

chủ thể thẩm mỹ, khách thể 

thẩm mỹ, nghệ thuật, 

...).Trong quá trình học tập, 

hình thành cho sinh viên (SV) 

phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu,  làm việc nhóm, 

thuyết trình ... Học phần này 

còn góp phần bồi dưỡng cho 

SV những tình cảm thẩm mỹ 

và tình yêu đối với nghệ 

thuật.  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

20/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ, 

phòng 503B 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết, đề mở 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi cuối kỳ , 

thi viết đề mở 

8 

Thực hành 

biểu diễn 2 

(K23TN, 

năm 4, HK2) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 3. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

Mục tiêu chung: Trang bị cho 

sinh viên thanh nhạc những 

kỹ năng nghề để có thể ghép 

hát với  một cây đàn piano 

hoặc một dàn nhạc đệm. 

Mục tiêu cụ thể: Củng cố và 

rèn luyện nâng cao kỹ năng 

biểu diễn sân khấu với dàn 

nhạc qua một hệ thống bài tập 

từ  mức độ vừa phải đến mức 

độ khó.  

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 45 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 9 (ngày 

15/04/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5  

Học tại phòng 602A 

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   

9 

Thanh nhạc 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Mục tiêu chung: Cung cấp  

cho sinh viên các kiến thức 

về kỹ thuật Thanh nhạc cơ 

bản và vận dụng có hệ thống 

vào thực hành để thể hiện tốt 

các tác phẩm Thanh nhạc. 

Mục tiêu cụ thể: 

+  Tiếp tục phát triển những 

yêu cầu về kỹ thuật và nghệ 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   
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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 

thuật. Mở rộng dần về âm 

vực và tính chất linh hoạt của 

giọng hát. 

+  Phương pháp hát các nốt 

chuyển giọng, phương pháp 

hát âm thanh đóng tiếng 

(Voix mixte  sombre’e) ở âm 

khu cao của các giọng nam. 

+  Vận dụng các kỹ năng vào 

các tác phẩm thanh nhạc với 

những yêu cầu phức tạp hơn, 

mở rộng hơn ở nhiều mặt. 

+  Các kỹ năng biểu diễn các 

tác phẩm thanh nhạc: Aria, 

romance, tổ khúc, ca khúc 

dân ca, với các hình thức hát 

đơn ca, song ca, các trích 

đoạn. 

Học tại phòng 602A, 

502A, học thứ 3, thứ 

5 và thứ 4, thứ 6 

trong tuần.    

10 

Thanh nhạc 8  

(K23, năm 4, 

HK2) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 4. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

Cung cấp  cho sinh viên các 

kiến thức về kỹ thuật Thanh 

nhạc cơ bản và vận dụng có 

hệ thống vào thực hành để thể 

hiện tốt các tác phẩm Thanh 

nhạc. 

Hoàn thiện những yêu cầu về 

kỹ thuật, phát triển mở rộng 

âm vực của giọng. Mở rộng 

và phát triển các tác phẩm 

theo năng lực biểu diễn nghệ 

thuật với sự đa dạng về phong 

cách, chuẩn bị chương trình 

tốt nghiệp khoá học. 

 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A, 

502A, học thứ 4, thứ 

6 trong tuần.    

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   

11 

Ký xướng âm 

1 (K24, năm 

1, HK1) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 1. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

- Mục tiêu lý thuyết: Trang bị 

cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về phương pháp 

Xướng âm các giọng từ 

không dấu hóa đến 7 dấu hóa 

(1 bè và 2 bè); Kỹ thuật đọc 

dịch giọng; Đọc, gõ các loại 

2 

Học phần ở trình độ 

1, thực hiện trong 45 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

14/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 502A, 

chiều thứ 4 trong 

tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành    
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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 

tiết tấu... Phương pháp Ghi 

âm tiết tấu, ghi âm đơn điệu, 

ghi âm 2 bè ở các loại giọng 

trưởng, thứ... 

- Mục tiêu thực hành: Rèn 

luyện kỹ năng xướng âm, ghi 

âm để sinh viên sau khi học 

xong chương trình có khả 

năng thị tấu chính xác các tác 

phẩm âm nhạc và có khả 

năng ghi âm những giai điệu 

âm nhạc..  

12 

Thanh nhạc 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về kỹ thuật 

thanh nhạc, nhạc lý cơ bản và 

rèn luyện cho SV các kỹ năng 

biểu diễn các tác phẩm thanh 

nhạc Việt Nam và nước ngoài, 

sử dụng các kỹ thuật về hơi thở, 

khẩu hình, tư thế, vị trí âm 

thanh, chuyển giọng, ngôn ngữ 

….   

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

21/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , Học tại phòng 

602A, 502A, thứ 2, 3 

4, 5 và thứ 6 trong 

tuần.  

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   

13  

Lịch sử nghệ 

thuật Thanh 

nhạc (K24, 

năm 2, HK2) 

Lịch sử nghệ thuật Thanh 

nhạc được hình thành và phát 

triển dựa trên cơ sở của sự ra 

đời các trường phái âm nhạc 

chuyên nghiệp trên thế giới 

nhằm đúc kết, rút kinh 

nghiệm cũng như định hướng 

phát triển của nền âm nhạc 

của từng quốc gia, từng dân 

tộc cụ thể. 

Lịch sử Nghệ thuật Thanh 

nhạc trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về: 

+  Lịch sử Nghệ thuật Thanh 

nhạc từ thời Trung cổ (giữa 

thế kỷ V-VI), thời kỳ Phục 

Hưng (thế kỷ XIV – XVI), 

thời kỳ Baroque (đầu thế kỷ 

XVII - cuối thế kỷ XVIII); 

thanh nhạc  trào lưu cổ điển ( 

giữa thế kỷ XVIII - đầu thế 

kỷ XIX ); thanh nhạc thời kỳ 

cận đại ( cuối thế kỷ XIX - 

đầu thế kỷ XX). 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

12/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ, 

thứ 6, phòng 603A 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận, 

thuyết trình 

nhóm 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết Cuối 

kỳ: 50% 

-Thi cuối kỳ: thi 

tự luận, đề mở   



122 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

+  Lịch sử Nghệ thuật Thanh 

nhạc Việt Nam từ buổi đầu 

dựng nước và giữ nước đến 

nay. 

14 

Mỹ học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản,đại cương về 

Mỹ học ( Quan hệ thẩm mỹ, 

chủ thể thẩm mỹ, khách thể 

thẩm mỹ, nghệ thuật, 

...).Trong quá trình học tập, 

hình thành cho sinh viên (SV) 

phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu,  làm việc nhóm, 

thuyết trình ... Học phần này 

còn góp phần bồi dưỡng cho 

SV những tình cảm thẩm mỹ 

và tình yêu đối với nghệ 

thuật.  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

20/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ, 

phòng 503B 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết, đề mở 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi cuối kỳ , 

thi viết đề mở 

15 

Thanh nhạc 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chung: Cung cấp  

cho sinh viên các kiến thức 

về kỹ thuật Thanh nhạc cơ 

bản và vận dụng có hệ thống 

vào thực hành để thể hiện tốt 

các tác phẩm Thanh nhạc. 

Mục tiêu cụ thể: 

+  Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về: Kỹ thuật 

cơ bản về hơi thở, khẩu hình, 

vị trí âm thanh. Phương pháp 

hát chuyển giọng; thống nhất 

vị trí âm thanh, âm sắc với 

các nguyên âm khác nhau. 

+  Các kỹ năng biểu diễn các 

tác phẩm thanh nhạc: Aria, 

romance, tổ khúc, ca khúc 

dân ca, với các hình thức hát 

đơn ca, song ca,các trích 

đoạn.  

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

17/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , Học tại phòng 

602A, 502A, thứ 2, 3 

4, 5 và thứ 6 trong 

tuần.  

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   

16 

Ký xướng âm 

2 (K24, năm 

1, HK2) 

Môn học Ký xướng âm nhằm 

trang bị cho sinh viên các 

kiến thức về kỹ thuật đọc cao 

độ, tiết tấu của các tác phẩm 

âm nhạc. Môn học củng cố 

tốt phần lý thuyết nhạc lý cơ 

bản như cung, quãng, dịch 

giọng và rèn luyện kỹ năng 

tai nghe cho SV.  

  

2 

Học phần ở trình độ 

2, thực hiện trong 45 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 09/01/2019) 

đến tuần số: 15 (ngày 

10/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 502A, 

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành    
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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 

chiều thứ 4 trong 

tuần.   

 17 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các thành 

ngữ về loài vật, thuyết trình, 

chi phí sinh hoạt thường 

ngày, sức khỏe, các hoạt động 

và tính cách của con người, 

và các dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so sánh, 

đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing form, 

thì hiện tại và quá khứ ở thể 

bị động, các dạng câu hỏi 

Wh-, thì quá khứ hoàn thành, 

câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý chính, 

đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

 18 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về đạo 

đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách mạng 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng và nhân dân ta đã lựa 

chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  
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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 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

 20 

Luật bản 

quyền (K23, 

năm 2, HK1) 

  2     

 21 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 



125 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

 22 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 
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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 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

 23 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và quá trình lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam từ năm 1930 

đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý tưởng 

cách mạng, lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức lối sống 

tốt. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

 24 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và các 

môn thể thao dưới nước, các 

thể loại TV shows, các loại 

nhạc cụ, các thành ngữ liên 

quan đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng loài 

động vật, thế giới tự nhiên, 

các loại thức ăn đặc biệt, 

thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như hiện tại hoàn 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

thành và quá khứ đơn, mệnh 

đề chỉ mục đích, động từ 

khiếm khuyết, hiện tại hoàn 

thành tiếp diễn, trạng từ chỉ 

mức độ thường xuyên, used 

to vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, câu 

điều kiện loại 1, cấu trúc chỉ 

khả năng và sự chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các bài 

nói, bài viết ngắn theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, thuyết 

trình, viết đoạn văn ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống thường 

nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

 25 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, hệ 

thống mạng kết nối máy tính. 

Soạn thảo các văn bản tài liệu 

văn phòng, thiết kế các bản 

tính toán số liệu và trình bày 

bản trình chiếu cho bài thuyết 

trinh với phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

 26 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 
3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự 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 

- - Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: thức ăn, nhà 

hàng, ngôn ngữ, miêu tả 

ngoại hình, tính cách, thời 

tiết, sức khỏe, du lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như danh từ đếm 

được và không đếm được, các 

đại từ chỉ lượng a, some, any, 

much, many, a lot of, các 

động từ khiếm khuyết can, 

can’t, should, have to, don’t 

have to, trạng từ chỉ cách 

thức (adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

 27 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng của 

Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

 28 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và 

lý luận của chủ nghĩa Mác – 

Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 
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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 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng của 

Việt Nam. 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

 29 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về đạo 

đức và văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách mạng 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng và nhân dân ta đã lựa 

chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

 30 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về nhà nước 

và pháp luật.  Đồng thời, sinh 

viên cũng có kiến thức cơ bản 

về một số luật chuyên ngành 

trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

- Kiểm tra 

giữa kỳ 

(thi 

viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

 31 

Môi trường 

và con người 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Môn học được xây dựng 

dành cho sinh viên không 

chuyên về môi trường, giúp 

sinh viên lĩnh hội những kiến 

thức cơ bản về môi trường, 

mối quan hệ tương hỗ giữa 

con người và môi trường, cơ 

sở khoa học môi trường, 

nguyên nhân và hậu quả của 

ô nhiễm môi trường và biến 

đổi khí hậu, các giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm và thích 

ứng với tác động của biến đổi 

khí hậu. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình học 

2 

 Môn học có 5 

chương và được thực 

hiện trong 10 buổi 

học, theo lịch của 

phòng Đào tạo 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ: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 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp và làm bài tập tại lớp, 

môn học góp phần hình thành 

kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành ý thức bảo 

vệ môi trường trong cuộc 

sống hàng ngày và các hoạt 

động nghề nghiệp trong 

tương lai. 

 32 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan đến 

các chủ đề: những sự kiện quan 

trọng trong cuộc đời, các 

phương tiện giao thông, công 

việc & nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, thiết 

bị cấp cứu, môi trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như thì hiện tại 

hoàn thành, phân biệt các 

trạng từ for, since, already, 

yet, just, thì quá khứ đơn, thì 

quá khứ tiếp diễn, thì hiện 

tại tiếp diễn miêu tả kế 

hoạch cho tương lai, will và 

be going to, các động từ 

khiếm khuyết must / mustn’t 

/ have to / don’t have to / 

can/ can’t / might / may / 

will probably, câu điều kiện 

loại 0 và loại 1, mệnh đề tính 

từ WHO, WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

 33 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các thành 

ngữ về loài vật, thuyết trình, 

chi phí sinh hoạt thường 

ngày, sức khỏe, các hoạt động 

và tính cách của con người, 

và các dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so sánh, 

đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing form, 

thì hiện tại và quá khứ ở thể 

bị động, các dạng câu hỏi 

Wh-, thì quá khứ hoàn thành, 

câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý chính, 

đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

 34      

5. Piano 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

 

Lịch sử Âm 

nhạc phương 

Tây (K23, 

năm 2, HK1) 

 Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 2. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

phát biểu, thảo 

luận nhóm)  

Giữa kỳ: 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 

- Mục tiêu lý thuyết: Học 

phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

lịch sử âm nhạc Phương Tây 

từ thời kỳ Nguyên thủy đến 

chủ nghĩa Cổ điển Viên. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Môn học Lịch sử âm nhạc 

Phương Tây giới thiệu tiến 

trình hình thành và phát triển 

nền âm nhạc Phương Tây từ 

thời kỳ Nguyên thủy đến chủ 

nghĩa Cổ Điển Viên. Nghiên 

cứu và tìm hiểu những kiến 

thức cơ bản liên quan đến lý 

luận âm nhạc, thành tựu âm 

nhạc của nền âm nhạc 

phương Tây. Nghiên cứu quá 

trình tiếp biến của nền âm 

nhạc Thế giới nói chung và 

giữa các quốc gia, khu vực 

khác nhau trên Thế giới. Đặc 

điểm sáng tác của một số tác 

giả sáng tác, tác phẩm và thể 

loại âm nhạc tiêu biểu điển 

hình cho từng phong cách 

sáng tác, trường phái âm nhạc 

để định vị và nhận dạng quá 

trình phát triển có tính tích 

cực của nền âm nhạc thế giới. 

Xu thế phát triển của nền âm 

nhạc thế giới để đáp ứng nhu 

cầu xã hội hiện nay và tương 

lai. 

đến tuần số: 10 (ngày 

14/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 304A, 

thứ 4 trong tuần.  

thi viết 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết , đề mở  

2 
Piano 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về kỹ 

thuật, kỹ năng cơ bản trong 

nghệ thuật biểu diễn đàn 

Piano. Thể hiện được tính 

chuyên nghiệp trong kỹ thuật 

cũng như trong thể hiện nội 

dung âm nhạc, phong cách 

tác giả, tác phẩm, nhạc lý cơ 

bản.   

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

20/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , Học tại phòng 

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành  
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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 

602A, thứ 2 và thứ 5 

trong tuần.  

3 

Ký Xướng 

âm 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về kỹ 

thuật đọc cao độ, tiết tấu của 

các tác phẩm âm nhạc. Môn 

học củng cố tốt phần lý 

thuyết nhạc lý cơ bản như 

cung, quãng , dịch giọng và 

rèn luyện kỹ năng tai nghe 

cho SV. 

Ký âm và xướng âm giúp 

sinh viên làm tốt những bài 

tập miệng, bài tập viết và bài 

tập  

trên đàn. Nội dung học phần 

không chỉ những bài đơn điệu 

mà có cả những bài hơp điệu 

và phức điệu giúp sinh viên 

mở rộng kiến thức phân tích 

các nhân tố âm nhạc ở các tác 

phẩm âm nhạc trong nước và 

nước ngoài.  

2 

Học phần ở trình độ 

3, thực hiện trong 45 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

10/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A, 

chiều thứ 2 trong 

tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành    

4 
Piano 4 (K23, 

năm 2, HK2) 

 Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 2. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau:  

- Mục tiêu chung: Hoàn thiện 

cho sinh viên những kỹ thuật, 

kỹ năng cơ bản trong nghệ 

thuật biểu diễn đàn Piano. 

Thể hiện được tính chuyên 

nghiệp cao trong kỹ thuật 

cũng như trong thể hiện nội 

dung âm nhạc, phong cách 

tác giả, tác phẩm. 

- Mục tiêu cụ thể: Tiếp tục 

củng cố, nâng cao và hoàn 

thiện các vấn đề cơ bản kỹ 

thuật đàn piano và chất lượng 

hoàn chỉnh trong việc trình 

bày tác phẩm. Đi sâu vào xử 

lý tác phẩm và phong cách 

từng tác giả. Chú ý cho học 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A, 

thứ 2 và thứ 5 trong 

tuần.  

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành  
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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 

sinh được tiếp xúc với nhiều 

trường phái khác nhau. 

5 

Phân tích âm 

nhạc 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nội dung chính của môn học 

bao gồm: 

Phân tích âm nhạc là 

một trong những môn học cơ 

bản của âm nhạc, có vai trò 

quan trọng trong quá trình 

giáo dục âm nhạc cho tất cả 

các sinh viên thuộc các lĩnh 

vực: biểu diễn, sáng tác, chỉ 

huy, nghiên cứu, giảng dạy... 

Môn học Phân tích âm nhạc 

sẽ hình thành khả năng tư duy 

âm nhạc, hỗ trợ tích cực cho 

sự phát triển tri thức và trí 

nhớ âm nhạc cho sinh viên. 

Từ thế kỷ 16, 17 đến nay, ở 

châu Âu đã hình thành môn 

Phân tích  âm nhac̣. Hiện nay 

trên thế giới và Việt Nam 

môn Phân tích tác phẩm được 

bố trí dạy ở tất cả các hệ đào 

tạo từ Trung cấp, Cao đẳng, 

Đại học âm nhạc, Đại học Sư 

phạm âm nhạc. Ở Việt Nam, 

đã có nhiều tác giả biên soạn 

giáo trình, tài liệu giảng dạy 

môn Phân tích âm nhạc như 

Nguyễn Thị Nhung, Tú 

Hương, Đào Ngọc Dung, 

Phạm Phương Hoa. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 45 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

15/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A 

và phòng 3.3, thứ 4 

trong tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành     

6 

Kỹ năng đệm 

đàn (K23, 

năm 2, HK2) 

Học phần được thiết 

kế dành cho sinh viên năm 

thứ 2. Học phần giúp hình 

thành và phát triển cho sinh 

viên các năng lực sau: 

Mục tiêu chung: Yêu cầu của 

môn đệm đàn ở bậc Đại học 

đòi hỏi sinh viên phải có trình 

độ đệm đàn cao hơn, đảm bảo 

độ chính xác các chi tiết của 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 45 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

16/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A 

thứ 6 trong tuần.    

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   
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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 

bài. Đi sâu vào các thể loại 

của tác phẩm qua các tác giả. 

Mục tiêu cụ thể: 

+  Xác định tốc độ bài, thể 

loại, tác giả 

+  Ngoài phần chung, chú ý 

phần Prelude và phần nốt bài 

để đàn cho rõ có sự phối tiếp 

với phần solo của nhạc cụ 

mình đệm. 

+  Luôn giữ tiết tấu chính xác 

để giữ phần solo vững vàng 

hơn. 

+  Tập thị tấu 

7 

Mỹ học đại 

cương (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản,đại cương về 

Mỹ học ( Quan hệ thẩm mỹ, 

chủ thể thẩm mỹ, khách thể 

thẩm mỹ, nghệ thuật, 

...).Trong quá trình học tập, 

hình thành cho sinh viên (SV) 

phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu,  làm việc nhóm, 

thuyết trình ... Học phần này 

còn góp phần bồi dưỡng cho 

SV những tình cảm thẩm mỹ 

và tình yêu đối với nghệ 

thuật. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

20/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết, đề mở 

Cuối kỳ: 

50%:Thi  viết 

đề mở 

8 

Lịch sử nghệ 

thuật Piano 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 2. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

Mục tiêu chung: Sinh viên 

khi học môn này phải nắm 

được nghệ thuật đàn Piano là 

một trong những lĩnh vực có 

ý nghĩa lớn nhất trong nền 

văn hóa âm nhạc. 

Mục tiêu cụ thể: 

+  Những tính chất đặc trưng 

riêng của nghệ thuật đàn 

Piano 

+  Vai trò của Piano trong 

lĩnh vực độc tấu nhạc cụ, 

trong lĩnh vực với chức năng 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

07/05/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ, 

phòng 3.4 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận, 

thuyết trình 

nhóm 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết Cuối 

kỳ: 50% 

-Thi cuối kỳ 

làm tiểu luận  
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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 

hòa tấu, đệm trong ca kịch hát 

và hòa tấu nhạc thính phòng 

+  Vai trò ý nghĩa rất lớn của 

đàn Piano trong quá trình học 

tập âm nhạc nói chung. 

- Hiểu biết về một số nhà 

soạn nhạc Piano nổi tiếng trên 

thế giới và những đóng góp 

của họ cho Piano. 

9 

Thực hành 

biểu diễn 2 

(K23PI, năm 

2, HK2) 

Môn học này được thiết kế 

dành cho sinh viên năm thứ 4. 

Môn học giúp hình thành và 

phát triển cho sinh viên các 

năng lực sau: Mục tiêu 

chung: Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức tổng hợp cơ 

bản về kỹ thuật, kỹ năng để 

thực hành biểu diễn với các 

hình thức và thể loại khác 

nhau nhằm ứng dụng vào 

thực tiễn hoạt động nghề 

nghiệp đáp ứng yêu cầu xã 

hội. Mục tiêu cụ thể: Rèn 

luyện về kỹ năng biểu diễn để 

thực hành kỹ thuật biểu diễn 

dưới nhiều hình thức khác 

nhau, đa dạng về hình thức 

cùng như thể loại.  

4 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 16 (ngày 

19/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5  

Học tại phòng 602A 

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành  

 

 

Piano 8 

(K23PI, năm 

4, HK2) 

Môn học này dành cho sinh 

viên năm thứ 4. Môn học 

giúp hình thành và phát triển 

cho sinh viên các kiến thức 

và năng lực:  

 Hoàn thiện cho sinh viên 

những kỹ thuật, kỹ năng cơ 

bản trong nghệ thuật biểu 

diễn đàn Piano. Thể hiện 

được tính chuyên nghiệp cao 

trong kỹ thuật cũng như trong 

thể hiện nội dung âm nhạc, 

phong cách tác giả, tác phẩm.  

Biết cách xử lý tác phẩm ở 

mức độ cao hơn, đảm bảo 

hoàn chỉnh phần kỹ thuật và 

thể hiện nội dung phong cách 

của từng tác phẩm và tác giả. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 16 (ngày 

19/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5  

Học tại phòng 602A 

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành  
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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 

Rèn luyện cho sinh viên khả 

năng làm việc độc lập (trong 

cả biểu diễn và sư phạm). 

10 

Ký xướng âm 

1 (K24, năm 

1, HK1) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 1. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

- Mục tiêu lý thuyết: Trang bị 

cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về phương pháp 

Xướng âm các giọng từ 

không dấu hóa đến 7 dấu hóa 

(1 bè và 2 bè); Kỹ thuật đọc 

dịch giọng; Đọc, gõ các loại 

tiết tấu... Phương pháp Ghi 

âm tiết tấu, ghi âm đơn điệu, 

ghi âm 2 bè ở các loại giọng 

trưởng, thứ... 

- Mục tiêu thực hành: Rèn 

luyện kỹ năng xướng âm, ghi 

âm để sinh viên sau khi học 

xong chương trình có khả 

năng thị tấu chính xác các tác 

phẩm âm nhạc và có khả 

năng ghi âm những giai điệu 

âm nhạc.  

2 

Học phần ở trình độ 

1, thực hiện trong 45 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

14/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 502A, 

chiều thứ 4 trong 

tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành    

11 
Piano 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về kỹ 

thuật, kỹ năng cơ bản trong 

nghệ thuật biểu diễn đàn 

Piano. Thể hiện được tính 

chuyên nghiệp trong kỹ thuật 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 
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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 

cũng như trong thể hiện nội 

dung âm nhạc, phong cách 

tác giả, tác phẩm, nhạc lý cơ 

bản.  

  

20/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , Học tại phòng 

602A, chiều thứ 3 và 

chiều thứ 5 trong 

tuần.  

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   

12 

Mỹ học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản,đại cương về 

Mỹ học ( Quan hệ thẩm mỹ, 

chủ thể thẩm mỹ, khách thể 

thẩm mỹ, nghệ thuật, 

...).Trong quá trình học tập, 

hình thành cho sinh viên (SV) 

phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu,  làm việc nhóm, 

thuyết trình ... Học phần này 

còn góp phần bồi dưỡng cho 

SV những tình cảm thẩm mỹ 

và tình yêu đối với nghệ 

thuật. 

  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

20/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết, đề mở 

Cuối kỳ: 50% - 

thi viết đề mở 

13 
Piano 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Học phần được thiết kế dành 

cho sinh viên năm thứ 1. Học 

phần giúp hình thành và phát 

triển cho sinh viên các năng 

lực sau: 

- Mục tiêu chung: Hoàn thiện 

cho sinh viên những kỹ thuật, 

kỹ năng cơ bản trong nghệ 

thuật biểu diễn đàn Piano. 

Thể hiện được tính chuyên 

nghiệp cao trong kỹ thuật 

cũng như trong thể hiện nội 

dung âm nhạc, phong cách 

tác giả, tác phẩm. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+  Đối với năm học đầu tiên ở 

bậc Đại học cần được củng 

cố, nâng cao và hoàn thiện 

các vấn đề cơ bản và kỹ thuật 

trong nghệ thuật đánh đàn 

piano. 

+  Yêu cầu ở một mức độ mới 

cao hơn, mang tính chuyên 

nghiệp cao trong việc thể hiện 

nội dung phong cách và tính 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 90 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/2019) 

đến tuần số: 15 (ngày 

17/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 602A, 

thứ 2 và thứ 6 trong 

tuần.  

Quá trình: 30% 

(điểm danh,  

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi thực hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi thực hành   
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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 

nghệ thuật của tác phẩm đã 

được học. 

+  Trong chương trình năm 

thứ nhất cần tăng cường các 

bài kỹ thuật (trong đó phải 

đạt được tốc độ theo đúng 

yêu cầu), bài phức điệu và 

các tác phẩm cổ điển.  

14 

Ký xướng âm 

2 (K24, năm 

1, HK2) 

Môn học Ký xướng âm nhằm 

trang bị cho sinh viên các 

kiến thức về kỹ thuật đọc cao 

độ, tiết tấu của các tác phẩm 

âm nhạc. Môn học củng cố 

tốt phần lý thuyết nhạc lý cơ 

bản như cung, quãng, dịch 

giọng và rèn luyện kỹ năng 

tai nghe cho SV.  

  

2 

Học phần ở trình độ 

2, thực hiện trong 45 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 09/01/2019) 

đến tuần số: 15 (ngày 

10/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học tại phòng 502A, 

chiều thứ 4 trong 

tuần.   

Quá trình: 30% 

(điểm danh, 

thảo luận nhóm, 

quá trình tự tập 

bài ở nhà)  

Giữa kỳ: 20% , 

thi viết, thực 

hành 

Cuối kỳ: 50%, 

thi viết, thực 

hành    

15 

Lịch sử nghệ 

thuật Piano 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Học phần giúp hình thành và 

phát triển cho sinh viên các 

năng lực sau: 

Mục tiêu chung: Sinh viên 

khi học môn này phải nắm 

được nghệ thuật đàn Piano là 

một trong những lĩnh vực có 

ý nghĩa lớn nhất trong nền 

văn hóa âm nhạc. 

Mục tiêu cụ thể: 

+  Những tính chất đặc trưng 

riêng của nghệ thuật đàn 

Piano 

+  Vai trò của Piano trong 

lĩnh vực độc tấu nhạc cụ, 

trong lĩnh vực với chức năng 

hòa tấu, đệm trong ca kịch hát 

và hòa tấu nhạc thính phòng 

+  Vai trò ý nghĩa rất lớn của 

đàn Piano trong quá trình học 

tập âm nhạc nói chung. 

Hiểu biết về một số nhà soạn 

nhạc Piano nổi tiếng trên thế 

giới và những đóng góp của 

họ cho Piano. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08/01/19) đến 

tuần số: 10 (ngày 

07/05/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 giờ, 

phòng 3.4 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh, 

thảo luận, 

thuyết trình 

nhóm 

- Giữa kỳ: 20%  

Thi viết Cuối 

kỳ: 50% 

-Thi cuối kỳ 

làm tiểu luận  

16  

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về đạo 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 
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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 

đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, phản 

biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách mạng 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng và nhân dân ta đã lựa 

chọn. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

 17 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

 18 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 
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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 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

 19 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và quá trình lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam từ năm 1930 

đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý tưởng 

cách mạng, lập trường tư 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 
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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 

tưởng chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức lối sống 

tốt. 

 20 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và các 

môn thể thao dưới nước, các 

thể loại TV shows, các loại 

nhạc cụ, các thành ngữ liên 

quan đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng loài 

động vật, thế giới tự nhiên, 

các loại thức ăn đặc biệt, 

thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như hiện tại hoàn 

thành và quá khứ đơn, mệnh 

đề chỉ mục đích, động từ 

khiếm khuyết, hiện tại hoàn 

thành tiếp diễn, trạng từ chỉ 

mức độ thường xuyên, used 

to vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, câu 

điều kiện loại 1, cấu trúc chỉ 

khả năng và sự chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các bài 

nói, bài viết ngắn theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, thuyết 

trình, viết đoạn văn ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống thường 

nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- -Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: thức ăn, nhà 

hàng, ngôn ngữ, miêu tả 

ngoại hình, tính cách, thời 

tiết, sức khỏe, du lịch. 

- -Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như danh từ đếm 

được và không đếm được, các 

đại từ chỉ lượng a, some, any, 

much, many, a lot of, các 

động từ khiếm khuyết can, 

can’t, should, have to, don’t 

have to, trạng từ chỉ cách 

thức (adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

 22 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, hệ 

thống mạng kết nối máy tính. 

Soạn thảo các văn bản tài liệu 

văn phòng, thiết kế các bản 

tính toán số liệu và trình bày 

bản trình chiếu cho bài thuyết 

trinh với phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(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 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

 23 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng của 

Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

 24 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và 

lý luận của chủ nghĩa Mác – 

Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng của 

Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

 25 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về đạo 

đức và văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, phản 

biện.- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách mạng mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và 

nhân dân ta đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  
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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 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: những sự 

kiện quan trọng trong cuộc 

đời, các phương tiện giao 

thông, công việc & nghề 

nghiệp, công nghệ, việc nhà, 

du lịch, quần áo, thiết bị cấp 

cứu, môi trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như thì hiện tại 

hoàn thành, phân biệt các 

trạng từ for, since, already, 

yet, just, thì quá khứ đơn, thì 

quá khứ tiếp diễn, thì hiện 

tại tiếp diễn miêu tả kế 

hoạch cho tương lai, will và 

be going to, các động từ 

khiếm khuyết must / mustn’t 

/ have to / don’t have to / 

can/ can’t / might / may / 

will probably, câu điều kiện 

loại 0 và loại 1, mệnh đề tính 

từ WHO, WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

 27 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các thành 

ngữ về loài vật, thuyết trình, 

chi phí sinh hoạt thường 

ngày, sức khỏe, các hoạt động 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 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 

và tính cách của con người, 

và các dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so sánh, 

đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing form, 

thì hiện tại và quá khứ ở thể 

bị động, các dạng câu hỏi 

Wh-, thì quá khứ hoàn thành, 

câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý chính, 

đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

 28 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về nhà nước 

và pháp luật.  Đồng thời, sinh 

viên cũng có kiến thức cơ bản 

về một số luật chuyên ngành 

trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

- Kiểm 

tra giữa kỳ (thi 

viết): 40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

6. Quản trị kinh doanh: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Đạo Đức 

Kinh Doanh 

Hiểu rõ thế nào là các hoạt 

động/hành vi có đạo đức và 
2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 
Quá trình: 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 

(K21, năm 4, 

HK1) 

vô đạo đức trong kinh doanh. 

Đạo đức kinh doanh là hoạt 

động có đạo đức trong mọi 

lĩnh vực kinh doanh, con 

người, pháp luật. 

  

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

2 

Marketing 

Dịch 

vụ&Thương 

Mại (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn học này nhằm cung cấp 

cho sv những kiến thức cơ 

bản về marketing trong lĩnh 

vực thương mại và dịch vụ, 

giúp người học siểu được sự 

khác nhau giữa marketing 

hàng hóa hữu hình và 

marketing dịch vụ; hiểu được 

vai trò và tầm quan trọng của 

marketing đối với các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ và 

tầm quan trọng của lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ trong 

nền kinh tế. Đồng thời trang 

bị cho sinh viên phương pháp 

và quy trình xây dựng kế 

hoạch marketing trong lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ; 

hướng dẫn sinh viên cách 

thức tổ chức thực hiện và 

kiểm tra đánh giá các hoạt 

động marketing trong lĩnh 

vực dịch vụ và cung cấp cho 

sinh viên một số phương 

pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ và nâng cao 

hiệu quả kinh doanh trong 

lĩnh vực thương mại, dịch vụ.  

4 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/9/2018) đến 

tuần số: 15 (ngày 

14/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng 11.1, 

thứ 5 hàng tuần.  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(Quá trình: 

điểm danh, 

thuyết trình, bài 

tập nhóm, giữa 

kỳ: bài tập lớn, 

cuối kỳ thi tự 

luận) 

3 

Quản Trị 

Chiến Lược 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Vận dụng kiến thức quản trị 

chiến lược nhằm xây dựng 

chiến lược cho công ty 

Vận dụng kiến thức quản trị 

chiến lược nhằm xây dựng 

chiến lược cho các đơn vị 

chức năng 

Vận dụng kiến thức quản trị 

chiến lược nhằm xây dựng 

chiến lược cho các đơn vị 

kinh doanh 

  

4 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 4   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

Thương Mại 

Điện Tử 

(K21, năm 4, 

HK1) 

• Hình thức kinh doanh 

thương mại thông qua các 

thiết bị điện tử trong môi 

trường mạng Internet, cũng 

như định hướng phát triển 

của thương mại điện tử Việt 

Nam trong tương lai. 

• Các mô hình kinh 

doanh thương mại điện tử 

phổ biến tại Việt Nam bao 

gồm B2C và B2B. 

• Cấu trúc website 

thương mại điện tử, hosting, 

và cơ sở dữ liệu. 

• Các hoạt động 

marketing trực tuyến (digital 

marketing). 

• Các hình thức thanh toán trực 

tuyến và những vấn đề trong 

việc thanh toán trực tuyến 

  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

5 

Quan Hệ 

Công Chúng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

 Môn học Tổ chức sự kiện 

nhằm trang bị cho sinh viên 

ngành Quan hệ công chúng 

những kiến thức cơ bản của 

từng khâu trong Tổ chức sự 

kiện: (1) Nhận yêu cầu, (2) 

Lên ý tưởng, (3) Thực hiện 

Bản trình chiếu, (4) Đấu thầu 

ý tưởng, (5) Triển khai chi 

tiết, (6) Chạy sự kiện, (7) Báo 

cáo sau sự kiện và Họp rút 

kinh nghiệm. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

6 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên từ vựng tiếng Anh trong 

lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng 

giao tiếp và kỹ năng nghe để 

sinh viên có thể giới thiệu về 

công ty và đàm phán trong 

kinh doanh ở mức độ cơ bản. 

5 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

7 
Thuế (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức, lý luận 

nền về thuế nhằm giúp sinh 

viên hiển được tại sao lại phải 

có thuế; quá trình phát triển 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 
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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 hệ thống thuế Việt Nam 

và đặc biệt là những nội dung 

cụ thể của các Luật thuế chủ 

yếu đang được áp dụng hiện 

nay như thuế giá trị gia tăng, 

thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân… Môn học 

cũng trang bị cho sinh viên 

cách đọc và hiểu văn bản 

thuế.  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

8 

Tin Học 

Chuyên 

Ngành 

Thương Mại 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức 

Sinh viên mô tả cấu trúc máy 

tính, mạng máy tính kết nối 

Cài đặt phần mềm ứng dụng 

trong máy tính, sửa lỗi khắc 

phục sự tương thích của phần 

mềm trong quá trình sử dụng 

Kĩ năng 

Tìm kiếm tài nguyên trên 

mạng Internet và chia sẻ 

thông tin. Gửi/nhận thư điện 

tử 

Soạn thảo bài trình chiếu hiệu 

quả  

Soạn thảo tài liệu văn bản với 

các chuẩn mực định dạng  

Xử lý bảng tính và tính toán 

số liệu theo yêu cầu 

Thái độ và phẩm chất  

Học tập nghiêm túc, kiên trì 

và kỷ luật thông qua môi 

trường chia sẻ thông tin.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

9 

Quản trị thu 

mua (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn hoc̣ se ̃bắt đầu bằng viêc̣ 

hướng cho sinh viên nhâṇ 

daṇg được các loaị hê ̣thống 

kênh phân phối khác nhau, và 

các chức năng của môṭ kênh 

phân phối.   

Làm rõ các yếu tố môi trường 

và mức độ tác động của các 

yếu tố đó đến hiêụ quả hoaṭ 

đôṇg của kênh.  

Làm rõ các cấu trúc kênh, các 

chiến lươc̣ kênh và quy trình 

thiết kế môṭ hê ̣thống kênh 

phân phối.  

Nhâṇ daṇg được các tiềm 

tàng và thưc̣ tai xung đôṭ 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

trong kênh và quyết điṇh 

những giải pháp quản tri ̣

kênh.  

Ngoài ra, môn học còn đề câp̣ 

đến viêc̣ vâṇ duṇg những tiến 

bô ̣về công nghê ̣thông tin 

trong quản tri ̣ kênh. Cuối 

cùng là những vấn đề về hâụ 

cần phân phối hay còn goị là 

phân phối hàng hoá vâṭ chất.  

10 

Logistics 

quốc tế (K21, 

năm 4, HK1) 

• Môn học nhằm trang 

bị cho sinh viên các kiến 

thức về: 

• Vai trò của các hoạt 

động logistics quốc tế trong 

việc xây dựng hệ thống kênh 

phân phối của doanh nghiệp. 

• Các yếu tố bên ngoài 

và bên trong ảnh hưởng đến 

hoạt động logistics quốc tế. 

• Vai trò của logistics 

quốc tế đối với các hoạt 

động dịch vụ khách hàng. 

• Các hình thức vận tải 

quốc tế, và các tuyến đường 

quốc tế phổ biến. 

Quản lý hàng dự trữ, ưu 

nhược điểm của phương pháp 

Just-in-time  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

11 

Động Thái 

Khách Hàng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

• Cung cấp kiến thức cơ 

bản về hành vi tổ chức, giúp 

sinh viên nhận thức được 

thái độ, giá trị và sự thỏa 

mãn trong công việc, góp 

phần vào việc đổi mới và 

phát triển tổ chức.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

12 

Quản Trị 

Chất Lượng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Hiểu được đánh giá chất 

lượng một cách toàn diện  

Nắm bắt được việc kiểm soát 

chất lượng qua nắm bắt 7 

công cụ thống kê 

Ý nghĩa của sử dụng ISO 

9001. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 
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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 

nghiệm + tự 

luận 

13 

Tài Chính 

Quốc Tế 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học Tài chính quốc tế là 

môn học thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành định hướng 

thực hành và phân tích ứng 

dụng. Môn học trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ 

bản về hoạt động tài chính 

quốc tế và các công cụ phòng 

ngừa rủi ro. Cụ thể, môn học 

đi sâu tìm hiểu về các nghiệp 

vụ kinh doanh ngoại hối, 

công cụ phái sinh, kinh doanh 

chênh lệch giá. Bên cạnh đó, 

cùng với xu thế toàn cầu hóa 

ngày càng sâu rộng và nhu 

cầu về tính hiệu quả trong 

đầu tư quốc tế, môn học cũng 

nhấn mạnh vai trò của tài 

chính quốc tế nhằm tạo nên 

lợi thế cạnh tranh trong hoạt 

động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp. 

4 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 4   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

14 

Quản trị dự 

án (K22, năm 

3, HK1) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức căn bản về quản trị 

dự án, từ khi bắt đầu cho đến 

khi kết thúc dự án. Trong giai 

đoạn khởi xướng dự án bao 

gồm các vấn đề như xem xét 

đánh giá để lựa chọn dự án, 

thiết kế tổ chức dự án. Trong 

giai đoạn tổ chức thực hiện 

dự án bao gồm việc lập kế 

hoạch, ước tính ngân sách, 

lập tiến độ dự án, phân bổ 

nguồn lực, giám sát và kiểm 

soát quá trình thực hiện dự 

án. Và giai đoạn cuối cùng là 

kết thúc dự án....   

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

15 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối tuần, 

đường phố, hội họp/ công 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 
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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 

việc/ văn phòng, du lịch/ giải 

trí, mua sắm/ nhà hàng, ngân 

hàng/ bưu điện/ giao thông, 

thông báo/ hướng dẫn/ quảng 

cáo, tin tức/ phát thanh/ du 

lịch, tin nhắn ghi âm/ giới 

thiệu người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của tính 

từ và trạng từ, tình từ chỉ số 

lượng/ so sánh/ phân từ, liên 

từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng vào 

giải quyết bài thi TOEIC 2 kỹ 

năng Nghe hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu quả 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

16 

Quảng cáo 

sáng tạo 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học này nhằm mục đích 

giúp sinh viên nắm bắt và vận 

dụng những  kiến thức hiện 

đại về thương hiệu/nhãn hiệu 

và những kỹ năng thực hành 

của một giám đốc nhãn hiệu 

trong doanh nghiệp. Nội dung 

gồm có: Tổng quan về 

thương hiệu và nhãn hiệu, 

quy trình xây dựng thương 

hiệu, định vị thương hiệu, 

thiết kế hệ thống nhận diện 

thương hiệu, các chiến lược 

phát triển thương hiệu, chiến 

lược tiếp thị hỗn hợp nhằm 

xây dựng và quảng bá thương 

hiệu, cách xây dựng một 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 trình quảng bá 

thương hiệu và nhãn hiệu của 

một sản phẩm mới, nhãn hiệu 

dành cho xuất khẩu, các vấn 

đề về pháp lý về bảo vệ 

thương hiệu/nhãn hiệu, đánh 

giá và định giá thương hiệu. 

17 

Quan hệ công 

chúng (PR) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học cung cấp những 

thông tin cập nhật rất mới về 

định nghĩa khái niệm, công 

cụ và chiến lược ; cách thức 

triển khai, mô hình quản lý 

của từng công cụ và cơ hội 

khai thác gắn liền với thương 

mại điện tử; tập trung vào các 

khía cạnh chiến lược tiếp thị 

bằng cách sử dụng Internet. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

18 

Tin học ứng 

dụng trong 

KDTM (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học này giới thiệu phần 

mềm máy tính Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint 

& Microsoft Excel. Sinh viên 

sẽ được rèn luyện để hoàn 

thiện kỹ năng và biến chúng 

thành các công cụ hữu ích hỗ 

trợ hiệu quả cho việc học tập 

tất cả các môn học khác cũng 

như cho việc đi làm sau này. 

Tính chất ứng dụng sẽ được 

nhấn mạnh thông qua các ví 

dụ thực tế.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

19 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực (K22, 

năm 3, HK1) 

Xác định được vai trò quan 

trọng của quản trị nguồn nhân 

lực trong tổ chức 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức liên quan đến 

những khái niệm và nguyên 

lý căn bản trong quản trị 

nguồn nhân lực 

Biết vận dụng những kiến 

thức đã học để nhận diện các 

vấn đề nhân sự trong tổ chức 

và đưa ra các giải pháp giải 

quyết phù hợp cho từng hoàn 

cảnh, từng vấn đề. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

20 

Xây dựng và 

quản trị 

thương hiệu 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về thương hiệu & nhãn 

hiệu, vai trò và tầm quan 

trọng của thương hiệu đối với 

một doanh nghiệp, một quốc 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/9/2018) đến 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 
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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 

gia trong môi trường kinh 

doanh hiện đại. Trang bị cho 

sinh viên các quy trình & 

phương pháp để xây dựng 

một thương hiệu thành công. 

Hướng dẫn sinh viên cách sử 

dụng một số phương tiện để 

quảng bá & duy trì hình ảnh 

thương hiệu. Cung cấp cho 

sinh viên một số phương 

pháp định giá thương hiệu 

đang được áp dụng trên thế 

giới để vận dụng vào tình 

hình thực tế tại Việt Nam. 

Rèn luyện cho sinh viên 

những kỹ năng cần thiết để 

sinh viên ra trường có thể 

thực hiện các công việc của 

một chuyên viên xây dựng và 

quảng bá thương hiệu.  

tuần số: 10 (ngày 

21/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 4.5, 

thứ 4 hàng tuần.  

(Quá trình: 

điểm danh, 

thuyết trình, bài 

tập nhóm, giữa 

kỳ: tổ chức 

event, cuối kỳ 

thi tự luận) 

21 

Marketing kỹ 

thuật số 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học cung cấp những 

thông tin cập nhật rất mới về 

định nghĩa khái niệm, công 

cụ và chiến lược ; cách thức 

triển khai, mô hình quản lý 

của từng công cụ và cơ hội 

khai thác gắn liền với thương 

mại điện tử; tập trung vào các 

khía cạnh chiến lược tiếp thị 

bằng cách sử dụng Internet. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

22 

Kỹ năng bán 

hàng và quản 

trị bán hàng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

hiểu biết cơ bản về hoạt động 

bán hàng và quản trị bán hàng 

trong môi trường kinh doanh 

hiện đại. Cung cấp những lý 

thuyết căn bản về quy trình 

bán hàng và công tác quản trị 

bán hàng tại các doanh 

nghiệp. Hướng dẫn sinh viên 

áp dụng các quy trình, 

nguyên tắc và phương pháp 

làm việc của một nhân viên 

bán hàng cũng như một nhà 

quản trị bán hàng (như: lập kế 

hoạch bán hàng, xây dựng hệ 

thống phân phối, quy hoạch 

và quản lý địa bàn, tổ chức 

lực lượng bán hàng, tuyển 

dụng, đào tạo và động viên 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

tuần số: 10 (ngày 

8/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 7.1, 

thứ 2 hàng tuần.  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(Quá trình: 

điểm danh, 

thuyết trình, bài 

tập nhóm, giữa 

kỳ: thi tập 

trung, cuối kỳ 

thi tự luận) 
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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 

nhân viên, hoạch định chính 

sách công nợ, quản lý và thu 

hồi công nợ khách hàng,…).  

23 

Marketing 

quốc tế (K22, 

năm 3, HK2) 

Môn học nhằm cung cấp 

những kiến thức và kỹ năng 

thực hành cần thiết để có thể 

đảm nhận trách nhiệm quản 

trị các hoạt động marketing 

của một tổ chức. Nội dung 

gồm có: Hiểu biết về những 

quan điểm mới về marketing 

và tiến trình quản trị 

marketing, phân tích thị 

trường cạnh tranh và các cơ 

hội marketing, hoạch định các 

chiến lược marketing nền 

tảng của doanh nghiệp, hoạch 

định các chiến lược sản phẩm 

và định giá; hoạch định các 

chiến lược phân phối và chiêu 

thị, cách xây dựng kế hoạch 

và ngân sách marketing hằng 

năm, xây dựng các chương 

trình hay chiến dịch 

marketing đặc biệt, phương 

thức triển khai, kiểm soát và 

giám định các hoạt động 

marketing, định hướng về các 

ngành nghề chuyên môn 

trong lĩnh vực marketing. 

Thực hành việc nghiên cứu 

và đề xuất giải pháp cho một 

vấn đề thực tiễn của thị 

trường hiện tại. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

24 
Thuế (K22, 

năm 3, HK2) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức, lý luận 

nền về thuế nhằm giúp sinh 

viên hiển được tại sao lại phải 

có thuế; quá trình phát triển 

của hệ thống thuế Việt Nam 

và đặc biệt là những nội dung 

cụ thể của các Luật thuế chủ 

yếu đang được áp dụng hiện 

nay như thuế giá trị gia tăng, 

thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân… Môn học 

cũng trang bị cho sinh viên 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

cách đọc và hiểu văn bản 

thuế.  

25 

Anh văn 

chuyên ngành 

thương mại 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên từ vựng tiếng Anh trong 

lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng 

giao tiếp và kỹ năng nghe để 

sinh viên có thể giới thiệu về 

công ty và đàm phán trong 

kinh doanh ở mức độ cơ bản. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

26 

Tài chính 

doanh nghiệp 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Nắm vững kiến thức cơ bản 

về công tác quản trị tài chính 

của doanh nghiệp, biết xây 

dựng phương án sản xuất 

kinh doanh, lập kế hoạch kinh 

doanh  

Nắm vững kỹ năng trong 

công tác quản lý và sử dụng 

vốn 

Sử dụng nguồn vốn hiệu quả 

đạt lợi nhuận cao nhất cho 

doanh nghiệp (và cho cổ đông 

nếu có) 

Đánh giá kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp qua các chỉ tiêu 

tài chính. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

27 

Phân tích và 

quản trị rủi ro 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Kết thúc môn học này sinh 

viên sẽ nhận thức rõ ràng hơn 

về rủi ro, có được kiến thức 

và kỹ năng cần thiết để nhận 

dạng và phân tích các rủi ro 

cho doanh nghiệp. Sinh viên 

cũng được trang bị các kỹ 

thuật phân tích định tính và 

định lượng để đánh giá rủi ro 

một cách cụ thể. Từ đó có thể 

xây dựng chương trình kiểm 

soát và tài trợ rủi ro cho 

doanh nghiệp. Trong quá 

trình học sinh viên cũng được 

cung cấp các cơ hội để hoàn 

thiện các kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ 

năng đọc và phân tích tài 

liệu.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

28 

Động thái 

khách hàng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản về 

hành vi tổ chức, giúp sinh 

viên nhận thức được thái độ, 

giá trị và sự thỏa mãn trong 

công việc, góp phần vào việc 

đổi mới và phát triển tổ chức.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

29 

Động thái tổ 

chức (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản về 

hành vi tổ chức, giúp sinh 

viên nhận thức được thái độ, 

giá trị và sự thỏa mãn trong 

công việc, góp phần vào việc 

đổi mới và phát triển tổ chức.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

30 

Luật thương 

mại quốc tế 

và Việt Nam 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức pháp luật về các 

hình thức kinh doanh, các 

loại hình doanh nghiệp, cách 

thức thành lập, hoạt động, 

giải thể và phá sản doanh 

nghiệp; Kiến thức pháp luật 

về hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

31 

Thị trường 

chứng khoán 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 

Nắm được khái niệm, bản 

chất, cách phân loại chứng 

khoán và thị trường chứng 

khoán. 

- Hiểu rõ về đối tượng điều 

chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh và nguồn của pháp luật 

chứng khoán. 

- Nắm được quá trình hình 

thành và phát triển của pháp 

luật chứng khoán tại Việt 

Nam. 

  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

32 

Quản trị vận 

tải (K22, năm 

3, HK1) 

- Làm rõ và giải thích các kiến 

thức liên quan đến vận tải 

quốc tế và bảo hiểm vận tải 

tải quốc tế trong hoạt động 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 
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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 

vận chuyển hàng hóa hiện 

nay. 

- Hiểu sâu về ưu và nhược 

điểm của các loại hình vận tải 

và nắm được các điều kiện 

thương mại quốc tế. Biết 

được ưu thế của người giành 

được quyền vận chuyển trong 

ngoại thương. 

Nắm được các nghiệp vụ thuê 

tàu, đặt chỗ của các phương 

thức vận tải. Trên cơ sở đó, 

biết cách tổ chức và thực hiện 

hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa và hợp đồng ngoại 

thương.  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

33 

Quản trị hệ 

thống thông 

tin Logicstics 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Hệ thống thông tin Logistics 

(LIS) là một cấu trúc tương 

tác giữa con người, thiết bị, 

các phương pháp và quy trình 

nhằm cung cấp các thông tin 

thích hợp cho các nhà quản trị 

Logistics với mục tiêu lập kế 

hoạch, thực thi và kiểm soát 

Logistics hiệu quả. Nếu 

không quản lý tốt thông tin, 

các nhà quản trị logistics 

không thể biết được khách 

hàng muốn gì, cần dự trữ bao 

nhiêu, khi nào cần sản xuất và 

vận chuyển…Thông tin giúp 

doanh nghiêp thấy được các 

hoạt động logistics một cách 

rõ nét, nhờ đó nhà quản trị có 

thể cải tiến tốt hơn trong quá 

trình thực hiện.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

34 

Quản trị tồn 

kho (K22, 

năm 3, HK1) 

1.  Làm đủ lượng hàng tồn kho 

sẵn có: mục đích chính là 

đảm bảo hàng tồn kho sẵn có 

theo yêu cầu trong mọi thời 

điểm. Vì sự thiếu hụt và dư 

thừa hàng tồn kho đều chứng 

tỏ cho sự tốn kém trong tổ 

chức điều hành. Trường hợp 

thiếu hụt hàng tồn kho thì dây 

chuyền sản xuất sẽ bị gián 

đoạn. Hậu quả là việc sản 

xuất giảm đi hoặc không thể 

sản xuất. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

Kết quả là việc kinh doanh 

giảm sút dẫn đến giảm doanh 

thu, giảm lợi nhuận và tệ hơn 

là thua lỗ. Mặt khác, sự dư 

thừa hàng tồn kho cũng có 

nghĩa làm kéo dài thời gian 

sản xuất và phân phối luồng 

hàng hóa. Điều này có nghĩa 

là khoản tiền đầu tư vào hàng 

tồn kho nếu được đầu tư vào 

nơi khác trong kinh doanh, thì 

nó sẽ thu lại được một khoản 

nhất định. Không chỉ vậy, nó 

cũng sẽ làm giảm các chi phí 

thực hiện và làm tăng lợi 

nhuận. 

2. Giảm thiểu chi phí và đầu tư 

cho hàng tồn kho: liên quan 

gần nhất đến mục đích trên 

đó là làm giảm cả chi phí lẫn 

khối lượng đầu tư vào hàng 

tồn kho. Điều này đạt được 

chủ yếu bằng cách đảm báo 

khối lượng cần thiết hàng tồn 

kho trong tổ chức ở mọi thời 

điểm. 

  

35 

Thanh toán 

quốc tế (K22, 

năm 3, HK1) 

Sinh viên biết được những 

vấn đề liên quan đến tỷ giá 

hối đoái và thực hành một số 

bài tập ứng dụng tính tỷ giá 

chéo của các đồng tiền trên 

thế giới. 

•   Sinh viên nắm được các 

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp 

và gián tiếp đến tỷ giá hối 

đoái; Hiểu và dự đoán được 

các biện pháp Nhà Nước áp 

dụng để điều chỉnh tỷ giá 

nhằm quản lý nền kinh tế.  

•   Tìm hiểu đặc điểm, 

nguyên tắc hoạt động, các 

nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối của thị trường hối đoái và 

vai trò của thị trường hối đoái 

- các công cụ phái sinh -  đối 

với việc quản trị rủi ro trong 

hoạt động kinh tế của Doanh 

Nghiệp. 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

•   Tìm hiểu những kiến thức 

cơ bản về các phương tiện 

thanh toán quốc tế thường 

được sử dụng trong các hợp 

đồng mua bán ngoại thương. 

•   Sinh viên nắm được các 

khái niệm, quy trình và các 

bước thực hiện cụ thể của các 

phương thức thanh toán quốc 

tế. Qua đó, sinh viên có thể 

thấy được ưu, nhược điểm và 

phạm vi áp dụng của từng 

phương thức thanh toán quốc 

tế. 

  

36 

Quản trị kênh 

phân phối 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 Sinh viên nhâṇ daṇg được 

các loaị hê ̣thống kênh phân 

phối khác nhau và các chức 

năng của môṭ kênh phân phối.   

Hiểu được các yếu tố môi 

trường và tác động của các 

yếu tố đó đến hiêụ quả hoaṭ 

đôṇg của kênh.  

Hiểu và vận dụng các cấu 

trúc kênh, các chiến lươc̣ 

kênh và quy trình thiết kế môṭ 

hê ̣thống kênh phân phối.  

Nhâṇ daṇg được các nguyên 

nhân, thưc̣ tại xung đôṭ trong 

kênh và quyết điṇh những 

giải pháp quản tri ̣ kênh.  

Hiểu và vận dụng những tiến 

bô ̣về công nghê ̣thông tin 

trong quản tri ̣ kênh.  

Hiểu và vận dụng những nội 

dung về hâụ cần phân phối 

hay còn goị là phân phối hàng 

hoá vâṭ chất. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

37 

Quản trị kho 

bãi (K22, 

năm 3, HK2) 

Hoạt động kho bãi có ảnh 

hưởng trực tiếp đến vấn đề 

lưu trữ và quản lý hàng hóa 

của doanh nghiệp. Quản trị 

kho bãi trong logistics tốt 

giúp doanh nghiệp: 

• Giảm thiểu chi phí sản xuất, 

vận chuyển, phân phối hàng 

hóa. 

• Chủ động trong việc sắp xếp, 

vận chuyển các lô hàng có 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

cùng kích thước, cùng lộ trình 

vận tải. Từ đó giúp giảm giá 

thành trên mỗi đơn vị sản 

phẩm. 

• Duy trì nguồn cung ổn định. 

Sẵn sàng giao bất kỳ lúc nào 

khách hàng có nhu cầu. 

Cung cấp đến khách hàng 

dịch vụ tốt hơn do hàng hóa 

đúng yêu cầu về số lượng, 

chất lượng và tình trạng. 

• Góp phần giúp giao hàng 

đúng thời gian, địa điểm. 

• Tạo nên sự khác biệt và tăng 

vị thế cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

38 

Thị trường 

chứng khoán 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Nắm được khái niệm, bản 

chất, cách phân loại chứng 

khoán và thị trường chứng 

khoán. 

- Hiểu rõ về đối tượng điều 

chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh và nguồn của pháp luật 

chứng khoán. 

- Nắm được quá trình hình 

thành và phát triển của pháp 

luật chứng khoán tại Việt 

Nam.  

2     

39 

Nghiệp vụ 

NHTM & 

ĐCTC quốc 

tế (K22, năm 

3, HK1) 

Sinh viên có thể sử dụng kiến 

thức của môn học trong việc 

tổng hợp, phân tích các số 

liệu định lượng và cung cấp 

các thông tin để nhà quản trị 

lập các quyết định đầu tư, 

kiểm soát và đánh giá hoạt 

động sản xuất kinh doanh; 

đánh giá các phương án vay; 

lập phương án trả nợ vay 

chính xác và hiệu quả nhất. 

• Thông hiểu và có khả 

năng áp dụng các lý thuyết cơ 

bản trong nghiệp vụ Ngân 

hàng vào một số loại hình 

doanh nghiệp để giải quyết 

các bài tập tình huống nêu ra 

trong lớp, từ đó liên hệ với 

thực tế bên ngoài. 

 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 được quy trình 

và thủ tục khi thực hiện giao 

dịch với ngân hàng liên quan 

đến các nghiệp vụ như: huy 

động vốn, tín dụng, thẻ thanh 

toán, bảo lãnh, tài trợ xuất 

nhập khẩu, ủy nhiệm chi, ủy 

nhiệm thu, bao thanh toán…. 

Có khả năng phân tích, đánh 

giá các loại rủi ro trong hoạt 

động Ngân hàng cũng như xử 

lý một số loại rủi ro trong 

hoạt động Ngân hàng  

40 

Luật thương 

mại quốc tế 

và Việt Nam 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức pháp luật về các 

hình thức kinh doanh, các 

loại hình doanh nghiệp, cách 

thức thành lập, hoạt động, 

giải thể và phá sản doanh 

nghiệp; Kiến thức pháp luật 

về hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

41 

Kỹ năng giao 

nhận hàng 

hóa XNK và 

khai báo hải 

quan (K22, 

năm 3, HK2) 

Theo luật thương mại Việt 

nam thì Giao nhận hàng hoá 

là hành vi thương mại, theo 

đó người làm dịch vụ giao 

nhận hàng hoá nhận hàng từ 

người gửi, tổ chức vận 

chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm 

các thủ tục giấy tờ và các 

dịch vụ khác có liên quan để 

gioa hàng cho người nhận 

theo sự uỷ thác của chủ hàng, 

của người vận tải hoặc của 

người giao nhận khác. 

Nói một cách ngắn gọn, giao 

nhận là tập hợp những nghiệp 

vụ, thủ tục có liên quan đến 

quá trình vận tải nhằm thực 

hiện việc di chuyển hàng hóa 

từ nơi gửi hàng (người gửi 

hàng) đến nơi nhận hàng 

(người nhận hàng). Người 

giao nhận có thể làm các dịch 

vụ một cách trực tiếp hoặc 

thông qua đại lý và thuê dịch 

vụ của người thứ ba khác. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

Kinh tế vĩ mô 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

Các học thuyết kinh tế vĩ mô 

Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

Tác động của các chính sách 

kinh tế vĩ mô của chính phủ 

Kỹ năng: 

Giải thích, nhận định tình 

hình hoạt động của nền kinh 

tế 

Đánh giá tác động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô đến 

hoạt đông của toàn bộ nền 

kinh tế  

Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu. 

Làm việc nhóm, tư duy logic  

Đồng thời sinh viên có thái 

độ:  

Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung thực, 

cẩn thận, chăm chỉ và có 

trách nhiệm trong công việc. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

 Khóa 24 

 

   

43 

Marketing 

căn bản 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học Marketing căn bản 

nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạt động 

marketing: Các khái niệm, 

thuật ngữ marketing cơ bản; 

Nguyên lý căn bản của 

marketing; Nghiên cứu thị 

trường – Hành vi khách hàng; 

Các công cụ marketing mix 

(Sản phẩm, Định giá, Phân 

phối, Chiêu thị). 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

44 

Nguyên lý kế 

toán (K23, 

năm 2, HK1) 

-Mô tả được bản chất, đặc 

điểm, vai trò của kế toán, các 

nguyên tắc kế toán chung 

được thừa nhận (GAAP). 

-Giải thích được bản chất và 

nội dung từng bước của chu 

trình kế toán. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 
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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 

-Vận dụng được các phương 

pháp kế toán để lập các báo 

cáo tài chính ở mực độ giản 

đơn.  

-Thực hiện được các kỹ thuật 

kế toán trong từng bước của 

chu trình kế toán đối với 

những nghiệp vụ kinh tế giản 

đơn. 

-Phân tích được quá trình 

hình thành luồng thông tin kế 

toán phục vụ cho việc ra 

quyết định của các đối tượng 

sử dung thông tin. giải quyết 

các vấn đề. 

nghiệm + tự 

luận 

45 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói 

quen luyện tập thể dục, thể 

thao để nâng cao sức khỏe, 

phát triển thể lực, tầm vóc, 

hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ 

năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

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 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

46 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về  đạo 

đức và văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện  

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách mạng 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng và nhân dân ta đã lựa 

chọn. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

47 

Kinh tế lượng 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

- Xác định, phân loại được 

các kiến thức căn bản trong 

mô hình hồi quy đơn, bội, hồi 

quy với biến giả, các khuyết 

tật căn bản trong xây dựng 

mô hình hồi quy như đa cộng 

tuyến, phương sai thay đổi và 

tự tương quan 

- Tính toán được các đặc 

trưng của mô hình hồi quy 

đơn, mô hình hồi quy bội. Áp 

dụng, đánh giá các kết quả 

khi sử dụng phần mềm 

Eviews để xây dựng mô hình 

hồi quy.  

-Lý giải, đánh giá cho các 

khuyết tật của mô hình hồi 

quy. Sử dụng mô hình hồi 

quy trong việc dự báo, kết 

luận các vấn đề kinh tế…. 

Kĩ năng: 

- Vận dụng kỹ năng tính toán 

và phân tích để xây dựng các 

mô hình hồi quy theo sự 

hướng dẫn. 

- Vận dụng khả năng trình 

bày, giao tiếp để quản lý 

nhóm, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến nhóm. 

Thái độ: 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

- Thể hiện ý thức tự rèn luyện 

học tập thường xuyên. 

48 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Sinh viên có thể hiểu được 

các ý chính của một đoạn văn 

hay bài phát biểu chuẩn mực, 

rõ ràng về các chủ đề quen 

thuộc trong công việc, trường 

học, giải trí, v.v...  

- Sinh viên có thể xử lý hầu 

hết các tình huống xảy ra khi 

đến khu vực có sử dụng ngôn 

ngữ đó. 

- Sinh viên có thể mô tả đơn 

giản về bản thân, môi trường 

xung quanh và những vấn đề 

thuộc nhu cầu thiết yếu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

49 

Quản trị học 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Quan tâm cập nhật về môi 

trường kinh doanh (đặc biệt 

về luật và chính sách) để có 

thể lập kế hoạch, tổ chức bộ 

mấy, công việc, biết điều 

hành, chọn cách giám sát hữu 

hiệu và biết cách giải quyết 

vấn đề nhằm đạt mục tiêu của 

tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

50 

Luật kinh tế 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức pháp luật về các 

hình thức kinh doanh, các 

loại hình doanh nghiệp, cách 

thức thành lập, hoạt động, 

giải thể và phá sản doanh 

nghiệp; Kiến thức pháp luật 

về hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

51 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Sinh viên có thể viết đoạn 

văn đơn giản liên quan đến 

các chủ đề quen thuộc hoặc 

cá nhân quan tâm.  

-Sinh viên có thể mô tả được 

những kinh nghiệm, sự kiện, 

giấc mơ, hy vọng, hoài bão và 

có thể trình bày ngắn gọn các 

lý do, giải thích ý kiến và kế 

hoạch của mình. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

52 

Marketing 

quốc tế (K23, 

năm 2, HK2) 

 Môn học này cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết để 

đảm nhiệm các hoạt động 

marketing của một tổ chức 

xuất khẩu hoặc hoạt động trên 

qui mô toàn cầu. Nội dung 

gồm có: Tổng quan về phạm 

vi và thách thức của 

marketing trong môi trường 

kinh doanh toàn cầu hoặc 

hướng về xuất khẩu, nghiên 

cứu môi trường marketing 

toàn cầu, các chiến lược 

marketing xuất khẩu và 

marketing toàn cầu, tổ chức 

thực hiện và kiểm soát các 

hoạt động marketing ở nước 

ngoài. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

53 

Thương mại 

điện tử (K23, 

năm 2, HK2) 

Diễn giải những kiến thức 

căn bản về hoạc động thương 

mại trên mạng Internet 

Mô tả, giải thích các mô hình 

thương điện tử B2C, B2B 

cùng các hình thức thanh toán 

trực tuyến 

Phân tích những rủi ro trong 

hoạt động thương mại điện tử 

và các giải pháp cho những 

rủi ro trên. 

Hướng dẫn phương thức xây 

dựng và vận hành của website 

TMĐT cơ bản. 

Xây dựng bản kế hoạch 

Marketing kỹ thuật số  

Hướng dẫn các bước thực 

hiện công cụ quảng cáo trực 

tiếp Google Adwords 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

54 

Kinh tế quốc 

tế (K23, năm 

2, HK2) 

+  Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về chính sách thương mại 

quốc tế và các công cụ thực 

hiện như thuế quan, hạn ngạch, 

trợ cấp xuất khẩu,….  

+ Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản để phân tích 

và đánh giá các yếu tố tác 

động đến nền kinh tế như tỷ 

giá hối đoái, thị trường ngoại 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3 

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

hối, cán cân thanh toán quốc 

tế. 

+ Hướng dẫn sinh viên cách 

phân tích và đánh giá, xây 

dựng những vấn đề chiến 

lược và sách lược trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về các loại hình đầu tư 

quốc tế cũng như những tác 

động từ đầu tư và di chuyển 

lao động quốc tế. 

+ Rèn luyện cho sinh viên 

những kỹ năng cần thiết để 

sinh viên ra trường có thể 

thực hiện các công việc của 

một chuyên viên kinh doanh 

thương mại trong và ngoài 

nước. 

+ Khơi gợi và định hướng cho 

sinh viên sự yêu thích tự học 

tập suốt đời, tự tích luỹ kinh 

nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn; có tinh thần 

trách nhiệm, chịu được áp lực 

trong công việc, trung thực và 

có kỷ luật.     

55 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Kiến thức về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và 

quá trình lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam từ năm 1930 đến 

nay. 

- Kỹ năng cộng tác, làm việc 

nhóm. 

- Thái độ tích cực về lý tưởng 

cách mạng, lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức lối sống 

tốt. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

56 

Tài chính-

Tiền tệ (K23, 

năm 2, HK2) 

Mô tả được hệ thống kiến 

thức về nguyên lý của thị 

trường tài chính và tiền tệ; 

các vấn đề cơ bản của hoạt 

động tài chính trong nền kinh 

tế thị trường như: lãi suất, 

lạm phát và tỷ giá; hoạt động 

của ngân hàng và các tổ chức 

tài chính phi ngân hàng, để có 

nền tảng kiến thức tiếp thu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 môn học khác trong 

chuyên ngành.  

57 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực (K23, 

năm 2, HK2) 

Xác định được vai trò quan 

trọng của quản trị nguồn nhân 

lực trong tổ chức 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức liên quan đến 

những khái niệm và nguyên 

lý căn bản trong quản trị 

nguồn nhân lực 

Biết vận dụng những kiến 

thức đã học để nhận diện các 

vấn đề nhân sự trong tổ chức 

và đưa ra các giải pháp giải 

quyết phù hợp cho từng hoàn 

cảnh, từng vấn đề. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

58 

Hành vi 

khách hàng 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản về 

hành vi tổ chức, giúp sinh 

viên nhận thức được thái độ, 

giá trị và sự thỏa mãn trong 

công việc, góp phần vào việc 

đổi mới và phát triển tổ chức.  
2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

59 

Kinh tế 

thương mại 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 

Môn học đề cập đến các nội 

dung: 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, 

và để quản lý ngành thương 

mại có hiệu quả nhà nước đã 

sử dụng nhiều chính sách, 

công cụ và các phương pháp 

quản lý khác nhau. Trong cơ 

chế thị trường, hàng hóa và 

dịch vụ là đối tượng kinh 

doanh dưới các loại hình kinh 

doanh khác nhau, để đạt được 

hiệu quả kinh doanh, các 

thương nhân luôn áp dụng 

các chiến lược, mục tiêu kinh 

doanh khác nhau. Để đánh 

giá được hiệu quả kinh doanh 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

thương mại, phần cuối môn 

học đã đề cập đến những 

phương thức đánh giá hiệu 

quả kinh doanh, khẳng định 

được vai trò quan trọng của 

thương mại đối với kinh tế xã 

hội nói chung và đối với 

ngành thương mại nói riêng. 

 Khóa 25 

 

   

60 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

-Sinh viên có thể hiểu, sử 

dụng các cấu trúc quen thuộc 

thường nhật; các từ ngữ cơ 

bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp 

cụ thể.  

-Sinh viên có thể tự giới thiệu 

bản thân và người khác; có 

thể trả lời những thông tin về 

bản thân như nơi sinh sống, 

người thân/bạn bè v.v…  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

61 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Kiến thức tổng quan về sự ra 

đời, hình thành và phát triển 

của nhà nước và pháp luật. 

Từ đó, trình bày được những 

quy luật căn bản về sự tồn tại 

của các yếu tố mang tính 

quyền lực ở phạm vi quốc 

gia. Sinh viên vận dụng kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam để giải 

quyết các tình huống thực 

tiễn. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

62 

Môi trường 

và con người 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- - Tích lũy được những kiến 

thức cơ bản về môi trường; 

xác định được mối quan hệ 

giữa con người và môi trường; 

và giải thích được nguyên 

nhân và tác động của ô nhiễm 

môi trường và biến đổi khí 

hậu; 

- Có khả năng đề xuất các 

giải pháp cơ bản giúp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường và 

thích ứng với biến đổi khí 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

hậu; tiết kiệm tài nguyên, 

năng lượng; 

- Xây dựng kỹ năng làm việc 

nhóm, làm việc độc lập; 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề; 

Có thái độ hành xử đúng đắn 

với môi trường. 

63 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

duy vật biện chứng, 

 phép biện chứng duy vật, chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng,  

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng  

của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

64 

Kinh tế vi mô 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

Kiến thức: 

- Hoạt động của thị trường. 

- Hành vi của người tiêu dùng 

và người sản xuất trên thị 

trường.  

 Kỹ năng: 

- Phân tích, so sánh giá cả và 

đánh giá hiệu quả hoạt động 

giữa các cấu trúc thị trường 

khác nhau 

- Phân tích các biện pháp can 

thiệp của chinh phủ vào thị 

trường 

- Làm việc nhóm, tư duy 

logic 

- Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu 

Thái độ: 

 Giúp sinh viên hình thành 

đức tính trung thực, kiên trì, 

chăm chỉ, có trách nhiệm 

trong công việc. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

65 

Toán cao cấp 

ứng dụng 

trong kinh tế 

và kinh 

doanh 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên: 

Về kiến thức: 

- Nhận biết được các vấn đề 

liên quan đến phép tính vi 

phân và tích phân của hàm số 

một biến và hàm số nhiều 

biến, như: Đạo hàm, đạo hàm 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 
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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 

riêng, cực trị, các loại tích 

phân,... 

- Phân biệt được các dạng 

phương trình vi phân cấp 1, 

cấp 2, các loại chuỗi số và 

chuỗi hàm. 

- Áp dụng các kiến thức đã 

học để giải những dạng bài 

tập thuần túy về mặt toán học, 

và giải quyết một số dạng bài 

toán đơn giản trong thực tế 

như: Tìm diện tích lớn nhất, 

Tìm chi phí nhỏ nhất, Tính 

diện tích vật thể, Tính thể tích 

vật thể, … 

Về kỹ năng: 

- Vận dụng tư duy logic, phản 

biện và sáng tạo để giải quyết 

vấn đề 

- Vận dụng khả năng trình 

bày, giao tiếp để làm việc 

theo nhóm. 

Về thái độ: 

Ý thức được việc học tập của 

bản thân; Nhận biết được 

nhiệm vụ của người học, 

trách nhiệm của bản thân đối 

với mọi người trong nhóm 

học tập và trong lớp học. 

nghiệm + tự 

luận 

66 

Kinh tế vĩ mô 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

- Các học thuyết kinh tế vĩ mô 

- Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

- Tác động của các chính sách 

kinh tế vĩ mô của chính phủ 

Kỹ năng: 

- Giải thích, nhận định tình 

hình hoạt động của nền kinh 

tế 

- Đánh giá tác động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô đến 

hoạt đông của toàn bộ nền 

kinh tế  

- Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu. 

- Làm việc nhóm, tư duy logic  

Đồng thời sinh viên có thái độ:  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc. 

67 

Marketing 

căn bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học Marketing căn bản 

nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạt động 

marketing: Các khái niệm, 

thuật ngữ marketing cơ bản; 

Nguyên lý căn bản của 

marketing; Nghiên cứu thị 

trường – Hành vi khách hàng; 

Các công cụ marketing mix 

(Sản phẩm, Định giá, Phân 

phối, Chiêu thị). 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

68 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

-Những quan điểm phạm trù, 

quy luật của nền kinh tế hàng 

hóa tư bản, xu hướng tất yếu 

của CNTB và những vấn đề 

có tính quy luật của chủ 

nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng của 

Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

69 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Kiến thức: 

- Phân biệt được các kỹ thuật 

cơ bản của môn học. 

- Áp dụng luật thi đấu của 

môn học vào tập luyện và thi 

đấu. 

Kỹ năng: 

- Thực hiện được các kỹ thuật 

cơ bản của môn học. 

- Phối hợp làm việc nhóm, tổ 

chức và quản lý nhóm thi 

đấu, giải quyết các vấn để của 

nhóm một cách hiệu quả. 

- Tổ chức được giải đấu thể 

thao phong trào. 

Thái độ: 

- Có thói quen vận động, tự 

giác, tích cực tập luyện thể 

dục, thể thao, rèn luyện sức 

khỏe. Thể hiện tinh thần thể 

thao trung thực, cao thượng. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

70 

Quản trị học 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Quan tâm cập nhật về môi 

trường kinh doanh (đặc biệt 

về luật và chính sách) để có 

thể lập kế hoạch, tổ chức bộ 

mấy, công việc, biết điều 

hành, chọn cách giám sát hữu 

hiệu và biết cách giải quyết 

vấn đề nhằm đạt mục tiêu của 

tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

71 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

-Sinh viên có thể hiểu được 

các câu và cấu trúc 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).  

-Sinh viên có thể trao đổi 

thông tin về những chủ đề 

đơn giản, quen thuộc hằng 

ngày.  

-Sinh viên có thể giao tiếp 

đơn giản nếu người đối thoại 

nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng 

hợp tác giúp đỡ. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

72 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

-Sinh viên có thể hiểu được 

các ý chính của một đoạn văn 

hay bài phát biểu chuẩn mực, 

rõ ràng về các chủ đề quen 

thuộc trong công việc, trường 

học, giải trí, v.v...  

-Sinh viên có thể xử lý hầu 

hết các tình huống xảy ra khi 

đến khu vực có sử dụng ngôn 

ngữ đó. 

-Sinh viên có thể mô tả đơn 

giản về bản thân, môi trường 

xung quanh và những vấn đề 

thuộc nhu cầu thiết yếu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

73 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK2) 

Kiến thức 

Sinh viên mô tả cấu trúc máy 

tính, mạng máy tính kết nối 

Cài đặt phần mềm ứng dụng 

trong máy tính, sửa lỗi khắc 

phục sự tương thích của phần 

mềm trong quá trình sử dụng 

Kĩ năng 

Tìm kiếm tài nguyên trên 

mạng Internet và chia sẻ 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

thông tin. Gửi/nhận thư điện 

tử 

Soạn thảo bài trình chiếu hiệu 

quả  

Soạn thảo tài liệu văn bản với 

các chuẩn mực định dạng  

Xử lý bảng tính và tính toán 

số liệu theo yêu cầu 

Thái độ và phẩm chất  

Học tập nghiêm túc, kiên trì 

và kỷ luật thông qua môi 

trường chia sẻ thông tin.  

74 

Luật kinh tế 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Kiến thức tổng quan về sự ra 

đời, hình thành và phát triển 

của nhà nước và pháp luật. 

Từ đó, trình bày được những 

quy luật căn bản về sự tồn tại 

của các yếu tố mang tính 

quyền lực ở phạm vi quốc 

gia. Sinh viên vận dụng kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam để giải 

quyết các tình huống thực 

tiễn. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

7. Kinh doanh thương mại 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Đạo Đức 

Kinh Doanh 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Hiểu rõ thế nào là các hoạt 

động/hành vi có đạo đức và 

vô đạo đức trong kinh doanh. 

Đạo đức kinh doanh là hoạt 

động có đạo đức trong mọi 

lĩnh vực kinh doanh, con 

người, pháp luật. 

  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

2 

Marketing 

Dịch 

vụ&Thương 

Mại (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn học này nhằm cung cấp 

cho sv những kiến thức cơ 

bản về marketing trong lĩnh 

vực thương mại và dịch vụ, 

giúp người học siểu được sự 

khác nhau giữa marketing 

hàng hóa hữu hình và 

marketing dịch vụ; hiểu được 

vai trò và tầm quan trọng của 

4 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/9/2018) đến 

tuần số: 15 (ngày 

14/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(Quá trình: 

điểm danh, 

thuyết trình, bài 

tập nhóm, giữa 
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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 

marketing đối với các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ 

và tầm quan trọng của lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ 

trong nền kinh tế. Đồng thời 

trang bị cho sinh viên 

phương pháp và quy trình 

xây dựng kế hoạch 

marketing trong lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ; hướng 

dẫn sinh viên cách thức tổ 

chức thực hiện và kiểm tra 

đánh giá các hoạt động 

marketing trong lĩnh vực 

dịch vụ và cung cấp cho sinh 

viên một số phương pháp 

nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ và nâng cao hiệu quả 

kinh doanh trong lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ.  

Học tại phòng 11.1, 

thứ 5 hàng tuần.  

kỳ: bài tập lớn, 

cuối kỳ thi tự 

luận) 

3 

Quản Trị 

Chiến Lược 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Vận dụng kiến thức quản trị 

chiến lược nhằm xây dựng 

chiến lược cho công ty 

Vận dụng kiến thức quản trị 

chiến lược nhằm xây dựng 

chiến lược cho các đơn vị 

chức năng 

Vận dụng kiến thức quản trị 

chiến lược nhằm xây dựng 

chiến lược cho các đơn vị 

kinh doanh 

4 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 4   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

4 

Thương Mại 

Điện Tử 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Hình thức kinh doanh thương 

mại thông qua các thiết bị 

điện tử trong môi trường 

mạng Internet, cũng như định 

hướng phát triển của thương 

mại điện tử Việt Nam trong 

tương lai. 

Các mô hình kinh doanh 

thương mại điện tử phổ biến 

tại Việt Nam bao gồm B2C 

và B2B. 

Cấu trúc website thương mại 

điện tử, hosting, và cơ sở dữ 

liệu. 

Các hoạt động marketing 

trực tuyến (digital 

marketing). 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 hình thức thanh toán 

trực tuyến và những vấn đề 

trong việc thanh toán trực 

tuyến 

  

5 

Quan Hệ 

Công Chúng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

 Môn học Tổ chức sự kiện 

nhằm trang bị cho sinh viên 

ngành Quan hệ công chúng 

những kiến thức cơ bản của 

từng khâu trong Tổ chức sự 

kiện: (1) Nhận yêu cầu, (2) 

Lên ý tưởng, (3) Thực hiện 

Bản trình chiếu, (4) Đấu thầu 

ý tưởng, (5) Triển khai chi 

tiết, (6) Chạy sự kiện, (7) 

Báo cáo sau sự kiện và Họp 

rút kinh nghiệm. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

6 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sinh viên 

những kỹ năng cơ bản cần 

thiết cho việc làm bài thi 

TOEIC dạng mới đạt hiệu 

quả cao. Nếu học tập nghiêm 

túc, sinh viên có thể: 

- Đối với kỹ năng nghe hiểu: 

nghe hiểu và hoàn thành các 

phần thi nghe của bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

bao gồm: Hình ảnh, Câu hỏi-

trả lời, Bài hội thoại ngắn và 

Bài nói ngắn 

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

O nắm vững những điểm ngữ 

pháp thông dụng đối với bài 

thi TOEIC theo thể thức mới 

và vận dụng vào việc hoàn 

thành tốt phần thi Incomplete 

sentences và Text 

completion 

O quen thuộc với các dạng 

câu hỏi và dạng bài đọc 

thường gặp trong bài thi 

TOEIC theo thể thức mới và 

hoàn thành tốt phần thi Đọc 

hiểu 

- Về vốn từ vựng: biết, hiểu 

và vận dụng một số lượng 

lớn từ vựng tiếng Anh thông 

dụng cho bài thi TOEIC theo 

5 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

12/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

thể thức mới liên quan đến 

những ngành nghề như: nhân 

sự, tài chính, ngân hàng, sức 

khỏe, du lịch khách sạn… 

7 
Thuế (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức, lý luận 

nền về thuế nhằm giúp sinh 

viên hiển được tại sao lại 

phải có thuế; quá trình phát 

triển của hệ thống thuế Việt 

Nam và đặc biệt là những nội 

dung cụ thể của các Luật 

thuế chủ yếu đang được áp 

dụng hiện nay như thuế giá 

trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân… Môn học cũng trang 

bị cho sinh viên cách đọc và 

hiểu văn bản thuế.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

8 

Tin Học 

Chuyên 

Ngành 

Thương Mại 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức 

Sinh viên mô tả cấu trúc máy 

tính, mạng máy tính kết nối 

Cài đặt phần mềm ứng dụng 

trong máy tính, sửa lỗi khắc 

phục sự tương thích của phần 

mềm trong quá trình sử dụng 

Kĩ năng 

Tìm kiếm tài nguyên trên 

mạng Internet và chia sẻ 

thông tin. Gửi/nhận thư điện 

tử 

Soạn thảo bài trình chiếu 

hiệu quả  

Soạn thảo tài liệu văn bản 

với các chuẩn mực định dạng  

Xử lý bảng tính và tính toán 

số liệu theo yêu cầu 

Thái độ và phẩm chất  

Học tập nghiêm túc, kiên trì 

và kỷ luật thông qua môi 

trường chia sẻ thông tin.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

9 

Quản trị thu 

mua (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn hoc̣ se ̃bắt đầu bằng 

viêc̣ hướng cho sinh viên 

nhâṇ daṇg được các loaị hê ̣

thống kênh phân phối khác 

nhau, và các chức năng của 

môṭ kênh phân phối.   

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 
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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 

Làm rõ các yếu tố môi 

trường và mức độ tác động 

của các yếu tố đó đến hiêụ 

quả hoaṭ đôṇg của kênh.  

Làm rõ các cấu trúc kênh, 

các chiến lươc̣ kênh và quy 

trình thiết kế môṭ hê ̣thống 

kênh phân phối.  

Nhâṇ daṇg được các tiềm 

tàng và thưc̣ tai xung đôṭ 

trong kênh và quyết điṇh 

những giải pháp quản tri ̣

kênh.  

Ngoài ra, môn học còn đề 

câp̣ đến viêc̣ vâṇ duṇg những 

tiến bô ̣về công nghê ̣thông 

tin trong quản tri ̣kênh. Cuối 

cùng là những vấn đề về hâụ 

cần phân phối hay còn goị là 

phân phối hàng hoá vâṭ chất.  

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

10 

Logistics 

quốc tế 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về: 

Vai trò của các hoạt động 

logistics quốc tế trong việc 

xây dựng hệ thống kênh phân 

phối của doanh nghiệp. 

Các yếu tố bên ngoài và bên 

trong ảnh hưởng đến hoạt 

động logistics quốc tế. 

Vai trò của logistics quốc tế 

đối với các hoạt động dịch 

vụ khách hàng. 

Các hình thức vận tải quốc 

tế, và các tuyến đường quốc 

tế phổ biến. 

Quản lý hàng dự trữ, ưu 

nhược điểm của phương 

pháp Just-in-time  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

11 

Động Thái 

Khách Hàng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

về hành vi tổ chức, giúp 

sinh viên nhận thức được 

thái độ, giá trị và sự thỏa 

mãn trong công việc, góp 

phần vào việc đổi mới và 

phát triển tổ chức.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

12 

Quản Trị 

Chất Lượng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Hiểu được đánh giá chất 

lượng một cách toàn diện  

Nắm bắt được việc kiểm soát 

chất lượng qua nắm bắt 7 

công cụ thống kê 

Ý nghĩa của sử dụng ISO 

9001. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

13 

Tài Chính 

Quốc Tế 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học Tài chính quốc tế là 

môn học thuộc khối kiến 

thức chuyên ngành định 

hướng thực hành và phân 

tích ứng dụng. Môn học 

trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về hoạt 

động tài chính quốc tế và các 

công cụ phòng ngừa rủi ro. 

Cụ thể, môn học đi sâu tìm 

hiểu về các nghiệp vụ kinh 

doanh ngoại hối, công cụ 

phái sinh, kinh doanh chênh 

lệch giá. Bên cạnh đó, cùng 

với xu thế toàn cầu hóa ngày 

càng sâu rộng và nhu cầu về 

tính hiệu quả trong đầu tư 

quốc tế, môn học cũng nhấn 

mạnh vai trò của tài chính 

quốc tế nhằm tạo nên lợi thế 

cạnh tranh trong hoạt động 

thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp. 

  

4 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 4   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

14 

Quản trị dự 

án (K22, 

năm 3, HK1) 

 Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức căn bản về 

quản trị dự án, từ khi bắt đầu 

cho đến khi kết thúc dự án. 

Trong giai đoạn khởi xướng 

dự án bao gồm các vấn đề 

như xem xét đánh giá để lựa 

chọn dự án, thiết kế tổ chức 

dự án. Trong giai đoạn tổ 

chức thực hiện dự án bao 

gồm việc lập kế hoạch, ước 

tính ngân sách, lập tiến độ dự 

án, phân bổ nguồn lực, giám 

sát và kiểm soát quá trình 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

thực hiện dự án. Và giai đoạn 

cuối cùng là kết thúc dự án....   

15 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối tuần, 

đường phố, hội họp/ công 

việc/ văn phòng, du lịch/ giải 

trí, mua sắm/ nhà hàng, ngân 

hàng/ bưu điện/ giao thông, 

thông báo/ hướng dẫn/ quảng 

cáo, tin tức/ phát thanh/ du 

lịch, tin nhắn ghi âm/ giới 

thiệu người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của tính 

từ và trạng từ, tình từ chỉ số 

lượng/ so sánh/ phân từ, liên 

từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng vào 

giải quyết bài thi TOEIC 2 

kỹ năng Nghe hiểu và Đọc 

hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

16 

Quảng cáo 

sáng tạo 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học này nhằm mục đích 

giúp sinh viên nắm bắt và 

vận dụng những  kiến thức 

hiện đại về thương hiệu/nhãn 

hiệu và những kỹ năng thực 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 
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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 

hành của một giám đốc nhãn 

hiệu trong doanh nghiệp. Nội 

dung gồm có: Tổng quan về 

thương hiệu và nhãn hiệu, 

quy trình xây dựng thương 

hiệu, định vị thương hiệu, 

thiết kế hệ thống nhận diện 

thương hiệu, các chiến lược 

phát triển thương hiệu, chiến 

lược tiếp thị hỗn hợp nhằm 

xây dựng và quảng bá 

thương hiệu, cách xây dựng 

một chương trình quảng bá 

thương hiệu và nhãn hiệu của 

một sản phẩm mới, nhãn 

hiệu dành cho xuất khẩu, các 

vấn đề về pháp lý về bảo vệ 

thương hiệu/nhãn hiệu, đánh 

giá và định giá thương hiệu. 

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

17 

Quan hệ 

công chúng 

(PR) (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học cung cấp những 

thông tin cập nhật rất mới về 

định nghĩa khái niệm, công 

cụ và chiến lược ; cách thức 

triển khai, mô hình quản lý 

của từng công cụ và cơ hội 

khai thác gắn liền với thương 

mại điện tử; tập trung vào 

các khía cạnh chiến lược tiếp 

thị bằng cách sử dụng 

Internet. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

18 

Tin học ứng 

dụng trong 

KDTM 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học này giới thiệu phần 

mềm máy tính Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint 

& Microsoft Excel. Sinh viên 

sẽ được rèn luyện để hoàn 

thiện kỹ năng và biến chúng 

thành các công cụ hữu ích hỗ 

trợ hiệu quả cho việc học tập 

tất cả các môn học khác cũng 

như cho việc đi làm sau này. 

Tính chất ứng dụng sẽ được 

nhấn mạnh thông qua các ví 

dụ thực tế.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

19 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực (K22, 

năm 3, HK1) 

Xác định được vai trò quan 

trọng của quản trị nguồn 

nhân lực trong tổ chức 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức liên quan đến 

những khái niệm và nguyên 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 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 

lý căn bản trong quản trị 

nguồn nhân lực 

Biết vận dụng những kiến 

thức đã học để nhận diện các 

vấn đề nhân sự trong tổ chức 

và đưa ra các giải pháp giải 

quyết phù hợp cho từng hoàn 

cảnh, từng vấn đề. 

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

20 

Xây dựng và 

quản trị 

thương hiệu 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về thương hiệu & nhãn 

hiệu, vai trò và tầm quan 

trọng của thương hiệu đối 

với một doanh nghiệp, một 

quốc gia trong môi trường 

kinh doanh hiện đại. Trang bị 

cho sinh viên các quy trình & 

phương pháp để xây dựng 

một thương hiệu thành công. 

Hướng dẫn sinh viên cách sử 

dụng một số phương tiện để 

quảng bá & duy trì hình ảnh 

thương hiệu. Cung cấp cho 

sinh viên một số phương 

pháp định giá thương hiệu 

đang được áp dụng trên thế 

giới để vận dụng vào tình 

hình thực tế tại Việt Nam. 

Rèn luyện cho sinh viên 

những kỹ năng cần thiết để 

sinh viên ra trường có thể 

thực hiện các công việc của 

một chuyên viên xây dựng và 

quảng bá thương hiệu.  

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/9/2018) đến 

tuần số: 10 (ngày 

21/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 4.5, 

thứ 4 hàng tuần.  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(Quá trình: 

điểm danh, 

thuyết trình, bài 

tập nhóm, giữa 

kỳ: tổ chức 

event, cuối kỳ 

thi tự luận) 

21 

Marketing 

kỹ thuật số 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học cung cấp những 

thông tin cập nhật rất mới về 

định nghĩa khái niệm, công 

cụ và chiến lược ; cách thức 

triển khai, mô hình quản lý 

của từng công cụ và cơ hội 

khai thác gắn liền với thương 

mại điện tử; tập trung vào 

các khía cạnh chiến lược tiếp 

thị bằng cách sử dụng 

Internet. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

22 

Kỹ năng bán 

hàng và quản 

trị bán hàng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên những 

hiểu biết cơ bản về hoạt động 

bán hàng và quản trị bán 

hàng trong môi trường kinh 

doanh hiện đại. Cung cấp 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 
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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 

những lý thuyết căn bản về 

quy trình bán hàng và công 

tác quản trị bán hàng tại các 

doanh nghiệp. Hướng dẫn 

sinh viên áp dụng các quy 

trình, nguyên tắc và phương 

pháp làm việc của một nhân 

viên bán hàng cũng như một 

nhà quản trị bán hàng (như: 

lập kế hoạch bán hàng, xây 

dựng hệ thống phân phối, 

quy hoạch và quản lý địa 

bàn, tổ chức lực lượng bán 

hàng, tuyển dụng, đào tạo và 

động viên nhân viên, hoạch 

định chính sách công nợ, 

quản lý và thu hồi công nợ 

khách hàng,…).  

tuần số: 10 (ngày 

8/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 7.1, 

thứ 2 hàng tuần.  

(Quá trình: 

điểm danh, 

thuyết trình, bài 

tập nhóm, giữa 

kỳ: thi tập 

trung, cuối kỳ 

thi tự luận) 

23 

Marketing 

quốc tế 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học nhằm cung cấp 

những kiến thức và kỹ năng 

thực hành cần thiết để có thể 

đảm nhận trách nhiệm quản 

trị các hoạt động marketing 

của một tổ chức. Nội dung 

gồm có: Hiểu biết về những 

quan điểm mới về marketing 

và tiến trình quản trị 

marketing, phân tích thị 

trường cạnh tranh và các cơ 

hội marketing, hoạch định 

các chiến lược marketing nền 

tảng của doanh nghiệp, 

hoạch định các chiến lược 

sản phẩm và định giá; hoạch 

định các chiến lược phân 

phối và chiêu thị, cách xây 

dựng kế hoạch và ngân sách 

marketing hằng năm, xây 

dựng các chương trình hay 

chiến dịch marketing đặc 

biệt, phương thức triển khai, 

kiểm soát và giám định các 

hoạt động marketing, định 

hướng về các ngành nghề 

chuyên môn trong lĩnh vực 

marketing. Thực hành việc 

nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp cho một vấn đề thực 

tiễn của thị trường hiện tại. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 
Thuế (K22, 

năm 3, HK2) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức, lý luận 

nền về thuế nhằm giúp sinh 

viên hiển được tại sao lại 

phải có thuế; quá trình phát 

triển của hệ thống thuế Việt 

Nam và đặc biệt là những nội 

dung cụ thể của các Luật 

thuế chủ yếu đang được áp 

dụng hiện nay như thuế giá 

trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân… Môn học cũng trang 

bị cho sinh viên cách đọc và 

hiểu văn bản thuế.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

25 

Anh văn 

chuyên 

ngành 

thương mại 

1 (K22, năm 

3, HK2) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên từ vựng tiếng Anh trong 

lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng 

giao tiếp và kỹ năng nghe để 

sinh viên có thể giới thiệu về 

công ty và đàm phán trong 

kinh doanh ở mức độ cơ bản. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

26 

Tài chính 

doanh 

nghiệp (K22, 

năm 3, HK2) 

Nắm vững kiến thức cơ bản 

về công tác quản trị tài chính 

của doanh nghiệp, biết xây 

dựng phương án sản xuất 

kinh doanh, lập kế hoạch 

kinh doanh  

Nắm vững kỹ năng trong 

công tác quản lý và sử dụng 

vốn 

Sử dụng nguồn vốn hiệu quả 

đạt lợi nhuận cao nhất cho 

doanh nghiệp (và cho cổ 

đông nếu có) 

Đánh giá kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp qua các chỉ 

tiêu tài chính. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

27 

Phân tích và 

quản trị rủi 

ro (K22, 

năm 3, HK2) 

Kết thúc môn học này sinh 

viên sẽ nhận thức rõ ràng 

hơn về rủi ro, có được kiến 

thức và kỹ năng cần thiết để 

nhận dạng và phân tích các 

rủi ro cho doanh nghiệp. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 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 

Sinh viên cũng được trang bị 

các kỹ thuật phân tích định 

tính và định lượng để đánh 

giá rủi ro một cách cụ thể. 

Từ đó có thể xây dựng 

chương trình kiểm soát và tài 

trợ rủi ro cho doanh nghiệp. 

Trong quá trình học sinh 

viên cũng được cung cấp các 

cơ hội để hoàn thiện các kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng 

trình bày, kỹ năng đọc và 

phân tích tài liệu.  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

28 

Động thái 

khách hàng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

về hành vi tổ chức, giúp sinh 

viên nhận thức được thái độ, 

giá trị và sự thỏa mãn trong 

công việc, góp phần vào việc 

đổi mới và phát triển tổ chức.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

29 

Động thái tổ 

chức (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

về hành vi tổ chức, giúp sinh 

viên nhận thức được thái độ, 

giá trị và sự thỏa mãn trong 

công việc, góp phần vào việc 

đổi mới và phát triển tổ chức.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

30 

Luật thương 

mại quốc tế 

và Việt Nam 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức pháp luật về các 

hình thức kinh doanh, các 

loại hình doanh nghiệp, cách 

thức thành lập, hoạt động, 

giải thể và phá sản doanh 

nghiệp; Kiến thức pháp luật 

về hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

31 

Thị trường 

chứng khoán 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 

Nắm được khái niệm, bản 

chất, cách phân loại chứng 

khoán và thị trường chứng 

khoán. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 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 

- Hiểu rõ về đối tượng điều 

chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh và nguồn của pháp luật 

chứng khoán. 

- Nắm được quá trình hình 

thành và phát triển của pháp 

luật chứng khoán tại Việt 

Nam. 

  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

32 

Quản trị vận 

tải (K22, 

năm 3, HK1) 

- Làm rõ và giải thích các kiến 

thức liên quan đến vận tải 

quốc tế và bảo hiểm vận tải 

tải quốc tế trong hoạt động 

vận chuyển hàng hóa hiện 

nay. 

- Hiểu sâu về ưu và nhược 

điểm của các loại hình vận 

tải và nắm được các điều 

kiện thương mại quốc tế. 

Biết được ưu thế của người 

giành được quyền vận 

chuyển trong ngoại thương. 

Nắm được các nghiệp vụ 

thuê tàu, đặt chỗ của các 

phương thức vận tải. Trên cơ 

sở đó, biết cách tổ chức và 

thực hiện hợp đồng vận 

chuyển hàng hóa và hợp 

đồng ngoại thương.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

33 

Quản trị hệ 

thống thông 

tin 

Logicstics 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Hệ thống thông tin Logistics 

(LIS) là một cấu trúc tương 

tác giữa con người, thiết bị, 

các phương pháp và quy 

trình nhằm cung cấp các 

thông tin thích hợp cho các 

nhà quản trị Logistics với 

mục tiêu lập kế hoạch, thực 

thi và kiểm soát Logistics 

hiệu quả. Nếu không quản lý 

tốt thông tin, các nhà quản trị 

logistics không thể biết được 

khách hàng muốn gì, cần dự 

trữ bao nhiêu, khi nào cần 

sản xuất và vận 

chuyển…Thông tin giúp 

doanh nghiêp thấy được các 

hoạt động logistics một cách 

rõ nét, nhờ đó nhà quản trị có 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

thể cải tiến tốt hơn trong quá 

trình thực hiện.  

34 

Quản trị tồn 

kho (K22, 

năm 3, HK1) 

2.  Làm đủ lượng hàng tồn kho 

sẵn có: mục đích chính là 

đảm bảo hàng tồn kho sẵn có 

theo yêu cầu trong mọi thời 

điểm. Vì sự thiếu hụt và dư 

thừa hàng tồn kho đều chứng 

tỏ cho sự tốn kém trong tổ 

chức điều hành. Trường hợp 

thiếu hụt hàng tồn kho thì 

dây chuyền sản xuất sẽ bị 

gián đoạn. Hậu quả là việc 

sản xuất giảm đi hoặc không 

thể sản xuất. 

Kết quả là việc kinh doanh 

giảm sút dẫn đến giảm doanh 

thu, giảm lợi nhuận và tệ hơn 

là thua lỗ. Mặt khác, sự dư 

thừa hàng tồn kho cũng có 

nghĩa làm kéo dài thời gian 

sản xuất và phân phối luồng 

hàng hóa. Điều này có nghĩa 

là khoản tiền đầu tư vào hàng 

tồn kho nếu được đầu tư vào 

nơi khác trong kinh doanh, 

thì nó sẽ thu lại được một 

khoản nhất định. Không chỉ 

vậy, nó cũng sẽ làm giảm các 

chi phí thực hiện và làm tăng 

lợi nhuận. 

3. Giảm thiểu chi phí và đầu tư 

cho hàng tồn kho: liên quan 

gần nhất đến mục đích trên 

đó là làm giảm cả chi phí lẫn 

khối lượng đầu tư vào hàng 

tồn kho. Điều này đạt được 

chủ yếu bằng cách đảm báo 

khối lượng cần thiết hàng tồn 

kho trong tổ chức ở mọi thời 

điểm. 

  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

35 

Thanh toán 

quốc tế 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Sinh viên biết được những 

vấn đề liên quan đến tỷ giá 

hối đoái và thực hành một số 

bài tập ứng dụng tính tỷ giá 

chéo của các đồng tiền trên 

thế giới. 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 
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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 

•   Sinh viên nắm được các 

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp 

và gián tiếp đến tỷ giá hối 

đoái; Hiểu và dự đoán được 

các biện pháp Nhà Nước áp 

dụng để điều chỉnh tỷ giá 

nhằm quản lý nền kinh tế.  

•   Tìm hiểu đặc điểm, 

nguyên tắc hoạt động, các 

nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối của thị trường hối đoái 

và vai trò của thị trường hối 

đoái - các công cụ phái sinh -  

đối với việc quản trị rủi ro 

trong hoạt động kinh tế của 

Doanh Nghiệp. 

•   Tìm hiểu những kiến 

thức cơ bản về các phương 

tiện thanh toán quốc tế 

thường được sử dụng trong 

các hợp đồng mua bán ngoại 

thương. 

•   Sinh viên nắm được các 

khái niệm, quy trình và các 

bước thực hiện cụ thể của 

các phương thức thanh toán 

quốc tế. Qua đó, sinh viên có 

thể thấy được ưu, nhược 

điểm và phạm vi áp dụng của 

từng phương thức thanh toán 

quốc tế. 

  

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

36 

Quản trị 

kênh phân 

phối (K22, 

năm 3, HK2) 

 Sinh viên nhâṇ daṇg được 

các loaị hê ̣thống kênh phân 

phối khác nhau và các chức 

năng của môṭ kênh phân 

phối.   

Hiểu được các yếu tố môi 

trường và tác động của các 

yếu tố đó đến hiêụ quả hoaṭ 

đôṇg của kênh.  

Hiểu và vận dụng các cấu 

trúc kênh, các chiến lươc̣ 

kênh và quy trình thiết kế 

môṭ hê ̣thống kênh phân 

phối.  

Nhâṇ daṇg được các nguyên 

nhân, thưc̣ tại xung đôṭ trong 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

kênh và quyết điṇh những 

giải pháp quản tri ̣ kênh.  

Hiểu và vận dụng những tiến 

bô ̣về công nghê ̣thông tin 

trong quản tri ̣ kênh.  

Hiểu và vận dụng những nội 

dung về hâụ cần phân phối 

hay còn goị là phân phối 

hàng hoá vâṭ chất. 

37 

Quản trị kho 

bãi (K22, 

năm 3, HK2) 

Hoạt động kho bãi có ảnh 

hưởng trực tiếp đến vấn đề 

lưu trữ và quản lý hàng hóa 

của doanh nghiệp. Quản trị 

kho bãi trong logistics tốt 

giúp doanh nghiệp: 

• Giảm thiểu chi phí sản xuất, 

vận chuyển, phân phối hàng 

hóa. 

• Chủ động trong việc sắp xếp, 

vận chuyển các lô hàng có 

cùng kích thước, cùng lộ 

trình vận tải. Từ đó giúp 

giảm giá thành trên mỗi đơn 

vị sản phẩm. 

• Duy trì nguồn cung ổn định. 

Sẵn sàng giao bất kỳ lúc nào 

khách hàng có nhu cầu. 

Cung cấp đến khách hàng 

dịch vụ tốt hơn do hàng hóa 

đúng yêu cầu về số lượng, 

chất lượng và tình trạng. 

• Góp phần giúp giao hàng 

đúng thời gian, địa điểm. 

• Tạo nên sự khác biệt và tăng 

vị thế cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

 

  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

38 

Thị trường 

chứng khoán 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Nắm được khái niệm, bản 

chất, cách phân loại chứng 

khoán và thị trường chứng 

khoán. 

- Hiểu rõ về đối tượng điều 

chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh và nguồn của pháp luật 

chứng khoán. 

- Nắm được quá trình hình 

thành và phát triển của pháp 

2     
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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 

luật chứng khoán tại Việt 

Nam.  

39 

Nghiệp vụ 

NHTM & 

ĐCTC quốc 

tế (K22, năm 

3, HK1) 

Sinh viên có thể sử dụng 

kiến thức của môn học trong 

việc tổng hợp, phân tích các 

số liệu định lượng và cung 

cấp các thông tin để nhà quản 

trị lập các quyết định đầu tư, 

kiểm soát và đánh giá hoạt 

động sản xuất kinh doanh; 

đánh giá các phương án vay; 

lập phương án trả nợ vay 

chính xác và hiệu quả nhất. 

Thông hiểu và có khả năng 

áp dụng các lý thuyết cơ bản 

trong nghiệp vụ Ngân hàng 

vào một số loại hình doanh 

nghiệp để giải quyết các bài 

tập tình huống nêu ra trong 

lớp, từ đó liên hệ với thực tế 

bên ngoài. 

Nắm được quy trình và thủ 

tục khi thực hiện giao dịch 

với ngân hàng liên quan đến 

các nghiệp vụ như: huy động 

vốn, tín dụng, thẻ thanh toán, 

bảo lãnh, tài trợ xuất nhập 

khẩu, ủy nhiệm chi, ủy 

nhiệm thu, bao thanh toán…. 

Có khả năng phân tích, đánh 

giá các loại rủi ro trong hoạt 

động Ngân hàng cũng như 

xử lý một số loại rủi ro trong 

hoạt động Ngân hàng  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

40 

Luật thương 

mại quốc tế 

và Việt Nam 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Kiến thức pháp luật về các 

hình thức kinh doanh, các 

loại hình doanh nghiệp, cách 

thức thành lập, hoạt động, 

giải thể và phá sản doanh 

nghiệp; Kiến thức pháp luật 

về hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

41 

Kỹ năng 

giao nhận 

hàng hóa 

XNK và khai 

Theo luật thương mại Việt 

nam thì Giao nhận hàng hoá 

là hành vi thương mại, theo 

đó người làm dịch vụ giao 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 
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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 

báo hải quan 

(K22, năm 3, 

HK2) 

nhận hàng hoá nhận hàng từ 

người gửi, tổ chức vận 

chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm 

các thủ tục giấy tờ và các 

dịch vụ khác có liên quan để 

gioa hàng cho người nhận 

theo sự uỷ thác của chủ hàng, 

của người vận tải hoặc của 

người giao nhận khác. 

Nói một cách ngắn gọn, giao 

nhận là tập hợp những 

nghiệp vụ, thủ tục có liên 

quan đến quá trình vận tải 

nhằm thực hiện việc di 

chuyển hàng hóa từ nơi gửi 

hàng (người gửi hàng) đến 

nơi nhận hàng (người nhận 

hàng). Người giao nhận có 

thể làm các dịch vụ một cách 

trực tiếp hoặc thông qua đại 

lý và thuê dịch vụ của người 

thứ ba khác. 

  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

42 

Kinh tế vĩ 

mô (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

Các học thuyết kinh tế vĩ mô 

Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

Tác động của các chính sách 

kinh tế vĩ mô của chính phủ 

Kỹ năng: 

Giải thích, nhận định tình 

hình hoạt động của nền kinh 

tế 

Đánh giá tác động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô đến 

hoạt đông của toàn bộ nền 

kinh tế  

Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu. 

Làm việc nhóm, tư duy logic  

Đồng thời sinh viên có thái 

độ:  

Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung thực, 

cẩn thận, chăm chỉ và có trách 

nhiệm trong công việc. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

 Khóa 24 

 

   

43 

Marketing 

căn bản 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học Marketing 

căn bản nhằm trang 

bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về hoạt 

động marketing: Các 

khái niệm, thuật ngữ 

marketing cơ bản; 

Nguyên lý căn bản 

của marketing; 

Nghiên cứu thị 

trường – Hành vi 

khách hàng; Các 

công cụ marketing 

mix (Sản phẩm, Định 

giá, Phân phối, 

Chiêu thị). 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

44 

Nguyên lý 

kế toán 

(K23, năm 2, 

HK1) 

-Mô tả được bản chất, đặc 

điểm, vai trò của kế toán, các 

nguyên tắc kế toán chung 

được thừa nhận (GAAP). 

-Giải thích được bản chất và 

nội dung từng bước của chu 

trình kế toán. 

-Vận dụng được các phương 

pháp kế toán để lập các báo 

cáo tài chính ở mực độ giản 

đơn.  

-Thực hiện được các kỹ thuật 

kế toán trong từng bước của 

chu trình kế toán đối với 

những nghiệp vụ kinh tế giản 

đơn. 

-Phân tích được quá trình 

hình thành luồng thông tin kế 

toán phục vụ cho việc ra 

quyết định của các đối tượng 

sử dung thông tin. giải quyết 

các vấn đề. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

45 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 
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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 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội với 

tinh thần, thái độ tích cực, 

góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào buổi 

tối từ 18g00 - 20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, Yoga 

vào buổi sáng và buổi 

chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

46 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, phản 

biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách mạng 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng và nhân dân ta đã lựa 

chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, mỗi 

khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo TKB 

của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  
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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 

47 

Kinh tế 

lượng (K23, 

năm 2, HK1) 

Kiến thức: 

- Xác định, phân loại được 

các kiến thức căn bản trong 

mô hình hồi quy đơn, bội, 

hồi quy với biến giả, các 

khuyết tật căn bản trong xây 

dựng mô hình hồi quy như 

đa cộng tuyến, phương sai 

thay đổi và tự tương quan 

- Tính toán được các đặc 

trưng của mô hình hồi quy 

đơn, mô hình hồi quy bội. 

Áp dụng, đánh giá các kết 

quả khi sử dụng phần mềm 

Eviews để xây dựng mô hình 

hồi quy.  

-Lý giải, đánh giá cho các 

khuyết tật của mô hình hồi 

quy. Sử dụng mô hình hồi 

quy trong việc dự báo, kết 

luận các vấn đề kinh tế…. 

Kĩ năng: 

- Vận dụng kỹ năng tính toán 

và phân tích để xây dựng các 

mô hình hồi quy theo sự 

hướng dẫn. 

- Vận dụng khả năng trình 

bày, giao tiếp để quản lý 

nhóm, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến nhóm. 

Thái độ: 

- Thể hiện ý thức tự rèn 

luyện học tập thường xuyên. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

48 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các thành 

ngữ về loài vật, thuyết trình, 

chi phí sinh hoạt thường 

ngày, sức khỏe, các hoạt 

động và tính cách của con 

người, và các dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing form, 

thì hiện tại và quá khứ ở thể 

bị động, các dạng câu hỏi 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

Wh-, thì quá khứ hoàn thành, 

câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

49 

Quản trị học 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Quan tâm cập nhật về môi 

trường kinh doanh (đặc biệt 

về luật và chính sách) để có 

thể lập kế hoạch, tổ chức bộ 

mấy, công việc, biết điều 

hành, chọn cách giám sát 

hữu hiệu và biết cách giải 

quyết vấn đề nhằm đạt mục 

tiêu của tổ chức hoặc doanh 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

50 

Luật kinh tế 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức pháp luật về các 

hình thức kinh doanh, các 

loại hình doanh nghiệp, cách 

thức thành lập, hoạt động, 

giải thể và phá sản doanh 

nghiệp; Kiến thức pháp luật 

về hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh.  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

51 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới nước, 

các thể loại TV shows, các 

loại nhạc cụ, các thành ngữ 

liên quan đến cơ thể, các thể 

loại nhạc, các từ ngữ liên 

quan đến công việc, các 

chủng loài động vật, thế giới 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 
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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 

tự nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như hiện tại 

hoàn thành và quá khứ đơn, 

mệnh đề chỉ mục đích, động 

từ khiếm khuyết, hiện tại 

hoàn thành tiếp diễn, trạng từ 

chỉ mức độ thường xuyên, 

used to vs get used to, quá 

khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn 

thành, câu điều kiện loại 1, 

cấu trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các 

bài nói, bài viết ngắn theo 

chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, thuyết 

trình, viết đoạn văn ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống thường 

nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

52 

Marketing 

quốc tế 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Môn học này cung 

cấp cho sinh viên những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết để 

đảm nhiệm các hoạt động 

marketing của một tổ chức 

xuất khẩu hoặc hoạt động 

trên qui mô toàn cầu. Nội 

dung gồm có: Tổng quan về 

phạm vi và thách thức của 

marketing trong môi trường 

kinh doanh toàn cầu hoặc 

hướng về xuất khẩu, nghiên 

cứu môi trường marketing 

toàn cầu, các chiến lược 

marketing xuất khẩu và 

marketing toàn cầu, tổ chức 

thực hiện và kiểm soát các 

hoạt động marketing ở nước 

ngoài. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

53 

Thương mại 

điện tử 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Diễn giải những kiến thức 

căn bản về hoạc động thương 

mại trên mạng Internet 

Mô tả, giải thích các mô hình 

thương điện tử B2C, B2B 

cùng các hình thức thanh 

toán trực tuyến 

Phân tích những rủi ro trong 

hoạt động thương mại điện 

tử và các giải pháp cho 

những rủi ro trên. 

Hướng dẫn phương thức xây 

dựng và vận hành của 

website TMĐT cơ bản. 

Xây dựng bản kế hoạch 

Marketing kỹ thuật số  

Hướng dẫn các bước thực 

hiện công cụ quảng cáo trực 

tiếp Google Adwords 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

54 

Kinh tế quốc 

tế (K23, năm 

2, HK2) 

+  Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về chính sách thương mại 

quốc tế và các công cụ thực 

hiện như thuế quan, hạn 

ngạch, trợ cấp xuất khẩu,….  

+ Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản để phân tích 

và đánh giá các yếu tố tác 

động đến nền kinh tế như tỷ 

giá hối đoái, thị trường ngoại 

hối, cán cân thanh toán quốc 

tế. 

+ Hướng dẫn sinh viên cách 

phân tích và đánh giá, xây 

dựng những vấn đề chiến 

lược và sách lược trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

+ Cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về các loại hình đầu tư 

quốc tế cũng như những tác 

động từ đầu tư và di chuyển 

lao động quốc tế. 

+ Rèn luyện cho sinh viên 

những kỹ năng cần thiết để 

sinh viên ra trường có thể 

thực hiện các công việc của 

một chuyên viên kinh doanh 

thương mại trong và ngoài 

nước. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3 

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

+ Khơi gợi và định hướng cho 

sinh viên sự yêu thích tự học 

tập suốt đời, tự tích luỹ kinh 

nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn; có tinh thần 

trách nhiệm, chịu được áp 

lực trong công việc, trung 

thực và có kỷ luật.     

55 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Kiến thức về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và 

quá trình lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam từ năm 1930 đến 

nay. 

- Kỹ năng cộng tác, làm việc 

nhóm. 

- Thái độ tích cực về lý tưởng 

cách mạng, lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức lối sống 

tốt. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

56 

Tài chính-

Tiền tệ 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Mô tả được hệ thống kiến 

thức về nguyên lý của thị 

trường tài chính và tiền tệ; 

các vấn đề cơ bản của hoạt 

động tài chính trong nền kinh 

tế thị trường như: lãi suất, 

lạm phát và tỷ giá; hoạt động 

của ngân hàng và các tổ chức 

tài chính phi ngân hàng, để 

có nền tảng kiến thức tiếp 

thu các môn học khác trong 

chuyên ngành.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

57 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực (K23, 

năm 2, HK2) 

Xác định được vai trò quan 

trọng của quản trị nguồn 

nhân lực trong tổ chức 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức liên quan đến 

những khái niệm và nguyên 

lý căn bản trong quản trị 

nguồn nhân lực 

Biết vận dụng những kiến 

thức đã học để nhận diện các 

vấn đề nhân sự trong tổ chức 

và đưa ra các giải pháp giải 

quyết phù hợp cho từng hoàn 

cảnh, từng vấn đề. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

58 
Hành vi 

khách hàng 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

về hành vi tổ chức, giúp sinh 

viên nhận thức được thái độ, 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 
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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 

(K23, năm 2, 

HK2) 

giá trị và sự thỏa mãn trong 

công việc, góp phần vào việc 

đổi mới và phát triển tổ chức.  

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

59 

Kinh tế 

thương mại 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 

Môn học đề cập đến các nội 

dung: 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, và để quản lý ngành 

thương mại có hiệu quả nhà 

nước đã sử dụng nhiều chính 

sách, công cụ và các phương 

pháp quản lý khác nhau. 

Trong cơ chế thị trường, 

hàng hóa và dịch vụ là đối 

tượng kinh doanh dưới các 

loại hình kinh doanh khác 

nhau, để đạt được hiệu quả 

kinh doanh, các thương nhân 

luôn áp dụng các chiến lược, 

mục tiêu kinh doanh khác 

nhau. Để đánh giá được hiệu 

quả kinh doanh thương mại, 

phần cuối môn học đã đề cập 

đến những phương thức đánh 

giá hiệu quả kinh doanh, 

khẳng định được vai trò quan 

trọng của thương mại đối với 

kinh tế xã hội nói chung và 

đối với ngành thương mại 

nói riêng. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

 Khóa 25 

 

   

60 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: thức ăn, nhà 

hàng, ngôn ngữ, miêu tả 

ngoại hình, tính cách, thời 

tiết, sức khỏe, du lịch. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 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 

- - Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như danh từ 

đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng a, 

some, any, much, many, a lot 

of, các động từ khiếm khuyết 

can, can’t, should, have to, 

don’t have to, trạng từ chỉ 

cách thức (adverbs of 

manner), thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, hiện tại hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

61 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Kiến thức tổng quan về sự ra 

đời, hình thành và phát triển 

của nhà nước và pháp luật. 

Từ đó, trình bày được những 

quy luật căn bản về sự tồn tại 

của các yếu tố mang tính 

quyền lực ở phạm vi quốc 

gia. Sinh viên vận dụng kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam để giải 

quyết các tình huống thực 

tiễn. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

62 

Môi trường 

và con người 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- - Tích lũy được những kiến 

thức cơ bản về môi trường; 

xác định được mối quan hệ 

giữa con người và môi 

trường; và giải thích được 

nguyên nhân và tác động của 

ô nhiễm môi trường và biến 

đổi khí hậu; 

-Có khả năng đề xuất các 

giải pháp cơ bản giúp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường và 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu; tiết kiệm tài nguyên, 

năng lượng; 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

-Xây dựng kỹ năng làm việc 

nhóm, làm việc độc lập; 

-Kỹ năng giải quyết vấn đề; 

Có thái độ hành xử đúng đắn 

với môi trường. 

63 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

duy vật biện chứng, 

 phép biện chứng duy vật, chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng,  

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí tưởng, 

con đường cách mạng  

của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

64 

Kinh tế vi 

mô (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

Kiến thức: 

- Hoạt động của thị trường. 

- Hành vi của người tiêu 

dùng và người sản xuất trên 

thị trường.  

 Kỹ năng: 

- Phân tích, so sánh giá cả và 

đánh giá hiệu quả hoạt động 

giữa các cấu trúc thị trường 

khác nhau 

- Phân tích các biện pháp can 

thiệp của chinh phủ vào thị 

trường 

- Làm việc nhóm, tư duy 

logic 

- Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu 

Thái độ: 

 Giúp sinh viên hình thành 

đức tính trung thực, kiên trì, 

chăm chỉ, có trách nhiệm 

trong công việc. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

65 

Toán cao cấp 

ứng dụng 

trong kinh tế 

và kinh 

doanh 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên: 

Về kiến thức: 

- Nhận biết được các vấn đề 

liên quan đến phép tính vi 

phân và tích phân của hàm số 

một biến và hàm số nhiều 

biến, như: Đạo hàm, đạo hàm 

riêng, cực trị, các loại tích 

phân,... 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

- Phân biệt được các dạng 

phương trình vi phân cấp 1, 

cấp 2, các loại chuỗi số và 

chuỗi hàm. 

- Áp dụng các kiến thức đã 

học để giải những dạng bài 

tập thuần túy về mặt toán 

học, và giải quyết một số 

dạng bài toán đơn giản trong 

thực tế như: Tìm diện tích 

lớn nhất, Tìm chi phí nhỏ 

nhất, Tính diện tích vật thể, 

Tính thể tích vật thể, … 

Về kỹ năng: 

- Vận dụng tư duy logic, 

phản biện và sáng tạo để giải 

quyết vấn đề 

- Vận dụng khả năng trình 

bày, giao tiếp để làm việc 

theo nhóm. 

Về thái độ: 

Ý thức được việc học tập của 

bản thân; Nhận biết được 

nhiệm vụ của người học, 

trách nhiệm của bản thân đối 

với mọi người trong nhóm 

học tập và trong lớp học. 

66 

Kinh tế vĩ 

mô (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

Các học thuyết kinh tế vĩ 

mô 

Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

Tác động của các chính 

sách kinh tế vĩ mô của chính 

phủ 

Kỹ năng: 

Giải thích, nhận định tình 

hình hoạt động của nền kinh 

tế 

Đánh giá tác động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô 

đến hoạt đông của toàn bộ 

nền kinh tế  

Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu. 

Làm việc nhóm, tư duy 

logic  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ:  

Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung thực, 

cẩn thận, chăm chỉ và có 

trách nhiệm trong công việc. 

67 

Marketing 

căn bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học Marketing căn bản 

nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạt 

động marketing: Các khái 

niệm, thuật ngữ marketing cơ 

bản; Nguyên lý căn bản của 

marketing; Nghiên cứu thị 

trường – Hành vi khách 

hàng; Các công cụ marketing 

mix (Sản phẩm, Định giá, 

Phân phối, Chiêu thị). 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

68 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Những quan điểm phạm 

trù, quy luật của nền kinh tế 

hàng hóa tư bản, xu hướng 

tất yếu của CNTB và những 

vấn đề có tính quy luật của 

chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách mạng 

của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

69 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Kiến thức: 

- Phân biệt được các kỹ thuật 

cơ bản của môn học. 

- Áp dụng luật thi đấu của 

môn học vào tập luyện và thi 

đấu. 

Kỹ năng: 

- Thực hiện được các kỹ 

thuật cơ bản của môn học. 

- Phối hợp làm việc nhóm, tổ 

chức và quản lý nhóm thi 

đấu, giải quyết các vấn để 

của nhóm một cách hiệu quả. 

- Tổ chức được giải đấu thể 

thao phong trào. 

Thái độ: 

- Có thói quen vận động, tự 

giác, tích cực tập luyện thể 

dục, thể thao, rèn luyện sức 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

khỏe. Thể hiện tinh thần thể 

thao trung thực, cao thượng. 

70 

Quản trị học 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Quan tâm cập nhật về môi 

trường kinh doanh (đặc biệt 

về luật và chính sách) để có 

thể lập kế hoạch, tổ chức bộ 

mấy, công việc, biết điều 

hành, chọn cách giám sát 

hữu hiệu và biết cách giải 

quyết vấn đề nhằm đạt mục 

tiêu của tổ chức hoặc doanh 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

71 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

72 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các thành 

ngữ về loài vật, thuyết trình, 

chi phí sinh hoạt thường 

ngày, sức khỏe, các hoạt 

động và tính cách của con 

người, và các dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing form, 

thì hiện tại và quá khứ ở thể 

bị động, các dạng câu hỏi 

Wh-, thì quá khứ hoàn thành, 

câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc giao 

tiếp trong các tình huống cơ 

bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

3  

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

73 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK2) 

Kiến thức 

Sinh viên mô tả cấu trúc máy 

tính, mạng máy tính kết nối 

Cài đặt phần mềm ứng dụng 

trong máy tính, sửa lỗi khắc 

phục sự tương thích của phần 

mềm trong quá trình sử dụng 

Kĩ năng 

Tìm kiếm tài nguyên trên 

mạng Internet và chia sẻ 

thông tin. Gửi/nhận thư điện 

tử 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 
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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 

Soạn thảo bài trình chiếu 

hiệu quả  

Soạn thảo tài liệu văn bản 

với các chuẩn mực định dạng  

Xử lý bảng tính và tính toán 

số liệu theo yêu cầu 

Thái độ và phẩm chất  

Học tập nghiêm túc, kiên trì 

và kỷ luật thông qua môi 

trường chia sẻ thông tin.  

74 

Luật kinh tế 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Kiến thức tổng quan về sự ra 

đời, hình thành và phát triển 

của nhà nước và pháp luật. 

Từ đó, trình bày được những 

quy luật căn bản về sự tồn tại 

của các yếu tố mang tính 

quyền lực ở phạm vi quốc 

gia. Sinh viên vận dụng kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam để giải 

quyết các tình huống thực 

tiễn. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1  

đến tuần số: 15 Số 

tiết trong 1 buổi: 3   

Quá trình: 40% 

Hình thức đánh 

giá:dự lớp, 

thuyết trình, bài 

tập, thảo luận 

Cuối kỳ: 60%  

Hình thức đánh 

giá: thi trắc 

nghiệm + tự 

luận 

 

8. Tài chính-Ngân hàng 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Anh văn 

chuyên ngành 

tài chính 2 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học tập trung phát triển 

4 kỹ năng ngôn ngữ ( nghe, 

nói, đọc, viết), ba nền tảng 

ngôn ngữ (grammar, 

vocabulary, pronunciation), 

và tư duy bình phẩm, phản 

biện (critical thinking) vào 

các chủ đề liên quan đến 

lĩnh vực tài chính và ngân 

hàng. Môn học này mong 

muốn sinh viên hiểu và vận 

dụng những từ vựng cũng 

như thuật ngữ, khái niệm 

bằng tiếng Anh của chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng. 

Ngoài ra, sinh viên cũng 

hiểu và vận dụng các từ 

vựng cũng như thuật ngữ 

thường dùng trong môi 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) đến 

tuần số: 15 

(ngày15/12/2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 t,  

Học tại phòng 5.4 

thứ 3, p7.4, 5.6 t 5 và 

phòng 6.7 thứ 7 

trong tuần.  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi 

loại:vấn đáp, 

trắc nghiệm, 

viết và nghe 
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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 

trường làm việc của ngành 

Tài chính ngân hàng tại các 

quốc gia nói tiếng Anh và 

tại Việt Nam.  

2 

Excel Trong 

Tài Chính 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần Excel ứng dụng 

trong tài chính trang bị kiến 

thức cho người học về một 

số hàm tài chính; một số 

hàm thống kê cơ bản; các 

công cụ như goalseek, data 

table, solver, scenario sẵn có 

trong phần mềm Excel. Qua 

đó, học phần giúp người học 

vận dụng vào việc phân tích 

dự án đầu tư, thẩm định hiệu 

quả tài chính dự án đầu tư, 

định giá chứng khoán, quản 

lý danh mục đầu tư. Đồng 

thời học phần này cũng giúp 

sinh viên rèn luyện tư duy 

logic, khả năng phân tích 

đánh giá và khả năng làm 

việc nhóm 

2 

  Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 - 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

02 (ngày 

10/09/2018) đến tuần 

số: 12 (ngày 

30/11/2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3-5 tiết,  

Học tại phòng 12.9  

chiều thứ 2,3,4,6 và 

phòng 12.4 và 12.7  

chiều thứ 5 trong 

tuần.  

Điểm quá trình 

(thưc̣ hành taị 

lớp, bài kiểm 

tra cá nhân) 

25% 

Thi giữa kỳ (Dư ̣

án nhóm) 25% 

Thi cuối kỳ 

(thưc̣ hành taị 

phòng máy) 

50%  

3 

Mô phỏng 

nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 

(K21, năm 4, 

HK1) 

sinh viên thực hiện được 

công việc cơ bản của một 

nhân viên ngân hàng thương 

mại như huy động vốn, mở, 

đóng tài khoản, nộp, rút 

chuyển tiền tài khoản, phát 

hành thẻ, thực hiện nghiệp 

vụ tín dụng, thanh toán quốc 

tế…Sinh viên có thể phân 

tích quy trình nghiệp vụ 

ngân hàng thương mại. Sinh 

viên được trang bị kỹ năng 

giải quyết vấn đề, kỹ năng 

làm việc nhóm…và tuân thủ 

đạo đức nghề nghiệp.  

3 

  Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số 9 (ngày 

10/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết,  

Học tại phòng 6.2, 

thứ 2; phòng 2.6 vào 

thứ 5 và phòng 5.2 

thứ 7 trong tuần.  

 Quá trình 30% 

đánh giá bằng 

bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm 

Thi giữa kỳ 

20% hình thức 

thi tự luận 

Thi cuối kỳ 

50% bằng hình 

thức thi tự luận 

4 

Phân tích 

Báo cáo Tài 

chính (K21, 

năm 4, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

phân tích báo cáo tài chính 

của một công ty, cụ thể phân 

tích các hoạt động chủ yếu 

như tài trợ, đầu tư và sản 

xuất kinh doanh. Bên cạnh 

đó, môn học còn cung cấp 

kiến thức về phân tích dòng 

tiền của công ty. Ngoài ra, 

môn học còn trang bị cho 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

 Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/9/2018) đến 

tuần số 15 (ngày 

22/12/2018) 

 Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 11.4 

và 5.6  thứ 2; phòng 

Quá trình 30% 

đánh giá bằng 

bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm 

Thi giữa kỳ 

20% hình thức 

thi trắc nghiệm 

Thi cuối kỳ 

50% bằng hình 

thức thi tự 

luận   
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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 

sinh viên kỹ năng về phân 

tích, đánh giá và nhận định 

tình hình tài chính của một 

công ty.   

3.6  thứ 7 trong 

tuần.   

5 

Kế Toán 

Ngân Hàng 

Thương Mại 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về các nghiệp 

vụ kế toán tại ngân hàng 

thương mại trên cơ sở luật 

pháp hiện hành  

Trang bị cho sinh viên 

những kỹ năng phân tích và 

thực hành liên quan đến hoạt 

động tổ chức và vận hành bộ 

máy kế toán tại ngân hàng 

thương mại. Thông qua các 

bài tập gắn kết với thực tiễn 

tại các ngân hàng thương 

mại Việt nam.  

4 

Học phần gồm 9 

chương bắt đầu từ 

tuần 1 ngày 

10/9/2018 và kết 

thúc ở tuần 15 ngày 

23/12/2018. Số tiết 

trong 1 buổi là 4 tiết. 

Học tại phòng 5.2 

ngày thứ 2 

  Quá trình 20% 

đánh giá bằng 

bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm 

Thi giữa kỳ 

20%  

Thi cuối kỳ 

60%   

6 

Quản Lý 

Danh Mục 

Đầu Tư 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về quy 

trình xây dựng và quản lý 

danh mục đầu tư; lý thuyết 

danh mục đầu tư Markowitz; 

định giá tài sản đầu tư; môṭ 

số vấn đề cơ bản khi đầu tư 

cổ phiếu và trái phiếu, quy 

trình phân tích lưạ choṇ tài 

sản đầu tư. Đồng thời môn 

học cũng trang bị cho sinh 

viên ky ̃năng phân tích qua 

từng bước của quy trình xây 

dựng và quản lý danh mục 

đầu tư và hình thành thói 

quen tự học. 

 

3 

Học phần gồm 5 

chương bắt đầu từ 

tuần 1 ngày 

10/9/2018 và kết 

thúc ở tuần 15 ngày 

23/12/2018. Số tiết 

trong 1 buổi là 3 tiết. 

Học tại phòng 5.2 

ngày thứ 6, phòng 

3.5 ngay thứ 7 

Quá trình 10% 

(tham gia trên 

lớp, bài kiểm 

tra), giữa kỳ 

40% (làm bài 

báo cáo và 

thuyết trình), thi 

cuối kỳ 50%  

7 

Quản trị rủi 

ro tài chính 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

những rủi ro tài chính, các 

sản phẩm phái sinh cơ bản 

và các chiến lươc̣ sử duṇg 

công cu ̣phái sinh để phòng 

ngừa rủi ro tài chính. Bên 

caṇh đó, còn trang bi ̣các ky ̃

năng xây dưṇg và phân tích 

chiến lươc̣ phòng ngừa rủi 

ro bằng công cu ̣phái sinh, 

kỹ năng làm việc nhóm.  

3 

  Học phần gồm 4 

chương bắt đầu từ 

tuần 1 ngày 

10/9/2018 và kết 

thúc ở tuần 15 ngày 

23/12/2018. Số tiết 

trong 1 buổi là 3 tiết. 

Học tại phòng 5.2 

ngày thứ 6, phòng 

3.5 ngay thứ 7  

Quá trình 15% 

(tham gia trên 

lớp, bài kiểm 

tra), giữa kỳ 

35% (làm bài 

báo cáo và 

thuyết trình), thi 

cuối kỳ 50% 
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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 

Thẩm Định 

Dự án Đầu 

Tư (K21, 

năm 4, HK1) 

Về kiến thức: Sinh viên có 

thể hiểu được thẩm định 

tổng quát, thẩm định chi tiết, 

phân tích rủi ro trong các dự 

án đầu tư và lựa chọn các dự 

án đầu tư tối ưu. 

Về kỹ năng: Sinh viên có 

thể vận dụng các kiến thức 

được trang bị để thực hiện 

được công việc thẩm định 

các dự án đầu tư, đặc biệt là 

thẩm định các hiệu quả tài 

chính, kinh tế và xã hội. 

Ngoài ra sinh viên có trách 

nhiệm trong công tác thẩm 

định, có đạo đức nghề 

nghiệp, có năng lực tự chủ 

và năng lực làm việc theo 

nhóm.    

2  

Học phần gồm 5 

chương bắt đầu từ 

tuần 1 ngày 

11/9/2018 và kết 

thúc ở tuần 10 ngày 

04/12/2018. Số tiết 

trong 1 buổi là 3 tiết. 

Học tại phòng 6.2  

ngày thứ 3    

Kiểm tra miệng 

10% vào mỗi 

buổi 

Thi giữa 

kỳ 30% 

Thi cuối kỳ 

60%  

9 

Quản Trị 

Ngân Hàng 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên hệ 

thống kiến thức liên quan 

đến quản trị NHTM  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức học được vào công 

tác thực tiễn tại các ngân 

hàng cơ sở, phân tích và 

đánh giá các tình huống phát 

sinh thực tế. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề, tư duy phản biện, khả 

năng làm việc nhóm và ý 

thức học tập suốt đời   

4 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) đến 

tuần số: 15 

(ngày15/12/2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 t  

 Quá trình 30% 

đánh giá bằng 

bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm 

Thi giữa kỳ 

20%  

Thi cuối kỳ 

50%  

  

10 

Tài chính 

công ty đa 

quốc gia 

(K21, năm 4, 

HK1) 

 - Trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạch 

định ngân sách vốn đa quốc 

gia, tài trợ dài hạn, ngắn hạn 

và quản trị tiền mặt quốc tế 

nhằm tối đa hóa giá trị của 

công ty đa quốc gia 

(Multinational Corporation - 

MNC); 

- Rèn luyện sinh viên kỹ 

năng tính toán các chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả dự án đầu 

tư nước ngoài và giải thích 

các quyết định tài chính cơ 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

22/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

Học tại phòng 5.6, 

11.4, thứ 4 và phòng 

3.6 thứ 7 trong tuần.  

  

Quá trình: 30% 

(bài tập nhóm, 

thuyết trình 

nhóm, hỏi đáp) 

Giữa kỳ: 20% 

bằng hình thức 

trắc nghiệm  

Cuối kỳ: 50% 

bằng hình thức 

tự luận và trắc 

nghiệm 
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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 

bản của MNC trong môi 

trường tài chính quốc tế; 

- Rèn luyện sinh viên kỹ 

năng giải quyết vấn đề và 

khả năng làm việc nhóm. 

 

11 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sinh viên 

những kỹ năng cơ bản cần 

thiết cho việc làm bài thi 

TOEIC dạng mới đạt hiệu 

quả cao. Nếu học tập 

nghiêm túc, sinh viên có thể: 

- Đối với kỹ năng nghe hiểu: 

nghe hiểu và hoàn thành các 

phần thi nghe của bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

bao gồm: Hình ảnh, Câu 

hỏi-trả lời, Bài hội thoại 

ngắn và Bài nói ngắn 

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

O nắm vững những điểm 

ngữ pháp thông dụng đối với 

bài thi TOEIC theo thể thức 

mới và vận dụng vào việc 

hoàn thành tốt phần thi 

Incomplete sentences và 

Text completion 

O quen thuộc với các dạng 

câu hỏi và dạng bài đọc 

thường gặp trong bài thi 

TOEIC theo thể thức mới và 

hoàn thành tốt phần thi Đọc 

hiểu 

- Về vốn từ vựng: biết, hiểu 

và vận dụng một số lượng 

lớn từ vựng tiếng Anh thông 

dụng cho bài thi TOEIC 

theo thể thức mới liên quan 

đến những ngành nghề như: 

nhân sự, tài chính, ngân 

hàng, sức khỏe, du lịch 

khách sạn… 

5 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

12/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

12 

Thi Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Thực hiện hệ thống các kiến 

thức của tổ hợp các môn 

Nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại; Thanh toán 

quốc tế; Tài chính doanh 

nghiệp 1; Tài chính doanh 

10 
Thi Tốt nghiệp Học 

kỳ 8 

Thi trắc nghiệm 

khắc quan, đề 

mở 
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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 

nghiệp 2. Cụ thể ôn tập như 

sau: Nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại cung cấp các 

kiến thức về các hoạt động 

của ngân hàng thương mại 

tại Việt Nam; đồng thời còn 

giới thiệu các nghiệp vụ 

trong ngân hàng thương mại 

như Huy động vốn, cấp tín 

dụng và thanh toán trong 

nước. Thanh toán quốc tế 

cung cấp các kiến thức về 

phương tiện thanh toán và 

các phương thức thanh toán 

ngoài nước. Tài chính doanh 

nghiệp 1 và 2 cung cấp …. 

13 

Mô phỏng tài 

chính (K21, 

năm 4, HK2) 

Giúp sinh viên nhận thức về 

(1) công việc, nhiệm vụ liên 

quan phân tích báo cáo tài 

chính, lập dự toán tài chính 

trong thực tiễn và tầm quan 

trọng của các công việc này 

trong doanh nghiệp (2) mối 

liên hệ giữa kiến thức các 

môn học cơ sở ngành và 

chuyên ngành với công 

việc/phần hành/chức danh 

phân tích báo cáo tài chính, 

lập dự toán tài chính trong 

thực tế.  

Hướng dẫn sinh viên (1) tự 

thực hiện phân tích báo cáo 

tài chính, lập dự toán tài 

chính (2) sử dụng phần mềm 

excel, word thiết lập các 

biểu mẫu và trình bày kết 

quả phân tích;  

Rèn luyện làm việc nhóm, 

thảo luận và ra quyết định.   

2  

 Học phần gồm 6 chủ 

đề, thực hiện trong 

20 buổi.  

Bắt đầu từ tuần số 16 

(ngày 28/11/2018) 

đến tuần số 21 (ngày 

1/1/2019)  

Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết.  

Học tại phòng 12.2, 

12.6  

  

Thuyết trình 

(30%), chuẩn bị 

bài ở nhà 

(20%), Báo cáo 

cuối môn (50%) 

   

14 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối 

tuần, đường phố, hội họp/ 

công việc/ văn phòng, du 

lịch/ giải trí, mua sắm/ nhà 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 
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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 

hàng, ngân hàng/ bưu điện/ 

giao thông, thông báo/ 

hướng dẫn/ quảng cáo, tin 

tức/ phát thanh/ du lịch, tin 

nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị 

động, thì/ động từ nguyên 

mẫu, vị trí của danh từ, vị trí 

của tính từ và trạng từ, tình 

từ chỉ số lượng/ so sánh/ 

phân từ, liên từ, đại từ quan 

hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng 

vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe hiểu 

và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

15 

Kế toán tài 

chính 2 (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

quy trình cơ bản của hoạt 

động giao dịch ngoại tệ, 

xuất nhập khẩu, đầu tư tài 

chính, đi vay, phát hành trái 

phiếu, phát hành cổ phiếu và 

ý nghĩa của các chỉ tiêu trên 

báo cáo tài chính. Sinh viên 

nắm được cách ghi nhận các 

nghiệp vụ kế toán liên quan 

đến các hoạt động trên và 

phân biệt các quy trình kế 

toán liên quan đến hoạt động 

xuất khẩu và nhập khẩu, 

3 

Học phần gồm 5 

chương,  

Giảng trong 15 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 15 

(23/12/2018). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 2 tại phòng 

8.2 

  

    Quá trình: 

30% (hình thức 

bài kiểm tra cá 

nhân & phát 

biểu) 

Giữa kỳ: 20% 

(hình thức trắc 

nghiệm)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức trắc 

nghiệm, tự 

luận) 
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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 huy động vốn và 

đầu tư vốn; phân biệt các 

các báo tài chính trong 

doanh nghiệp. Môn học 

cũng cung cấp cho sinh viên 

kỹ năng về giải quyết vấn đề 

và quản lý thời gian.  

  

16 

Tài chính 

doanh nghiệp 

2 (K22, năm 

3, HK1) 

Tài chính doanh nghiệp 2 

hướng dẫn cách thức sử 

dụng kiến thức thời giá tiền 

tệ để phân tích 

quyết định đầu tư dài hạn 

(thông qua việc lập dự toán 

ngân sách đầu tư: xác định 

dòng tiền dự 

án, tính chi phí sử dụng vốn, 

các chỉ tiêu lựa chọn dự án 

đầu tư). Sau đó, học phần 

cung cấp 

kiến thức liên quan việc ra 

quyết định tài trợ của doanh 

nghiệp gồm các nguồn vốn, 

cấu trúc 

vốn, chính sách cổ tức, các 

hình thức vay. Học phần 2 

lần lượt phân tích các quyết 

định quản trị 

tài sản ngắn hạn như quản trị 

tiền, hàng tồn kho, khoản 

phải thu và lập kế hoạch tài 

chính. Cuối 

cùng dẫn nhập các chủ đề 

quản trị rủi ro, quản trị tài 

chính công ty đa quốc gia, 

các phương thức 

tài trợ lai và mua bán sáp 

nhập doanh nghiệp   

  

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/9/18) đến 

tuần số: 15 (ngày 

20/12/18) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A9.2, 

thứ 5 ca1, ca2 

 

   

Quá trình: 30% 

(làm kiểm tra + 

bài tình huống 

tích hợp cuối 

chương/ phát 

biểu tại lớp) 

Giữa kỳ: 20% 

(trắc nghiệm ) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm) 

 

  

  

17 

Tài chính 

công ty đa 

quốc gia 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 - Trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạch 

định ngân sách vốn đa quốc 

gia, tài trợ dài hạn, ngắn hạn 

và quản trị tiền mặt quốc tế 

nhằm tối đa hóa giá trị của 

công ty đa quốc gia 

(Multinational Corporation - 

MNC); 

2 

  Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 10 (ngày 

12/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03 giờ. 

Học tại phòng 8.2,  

  Quá trình: 

30% (bài tập 

nhóm, thuyết 

trình nhóm, hỏi 

đáp) 

Giữa kỳ: 20% 

bằng hình thức 

trắc nghiệm  

Cuối kỳ: 50% 

bằng hình thức 



215 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Rèn luyện sinh viên kỹ 

năng tính toán các chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả dự án đầu 

tư nước ngoài và giải thích 

các quyết định tài chính cơ 

bản của MNC trong môi 

trường tài chính quốc tế; 

- Rèn luyện sinh viên kỹ 

năng giải quyết vấn đề và 

khả năng làm việc nhóm. 

 

thứ 2 và phòng 9.2, 

thứ 2 trong tuần.  

tự luận và trắc 

nghiệm 

  

18 

F2- Kế toán 

quản trị 1 

(ACCA) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về: 

bản chất, nguồn và mục đích 

của thông tin kế toán chi 

phí, như các khái niệm về kế 

toán chi phí, kế toán tài 

chính và kế toán quản trị; 

các cách phân loại chi phí và 

tập hợp chi phí; các kỹ thuật 

kế toán chi phí để xác định 

giá thành trong doanh 

nghiệp; kiến thức mở rộng 

như cung cấp thông tin để 

kiểm soát chi phí giúp nhà 

quản lý ra quyết định trong 

tương lai cũng được đề cập. 

Đồng thời, môn học còn rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng 

làm việc nhóm, tư duy phản 

biện và có ý thức học tập 

suốt đời.    

2  

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 1 11 buổi.  

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/19) đến 

tuần số 11: (ngày 

21/11/19)  

Số giờ trong 1 buổi: 

3,   

Học tại phòng P8.2, 

thứ 4 ca1, ca2  

   

  Quá trình: 

20% (làm kiểm 

tra cá nhân+ 

bài  tập nhóm, 

thảo luận 

nhóm)  

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm )  

Cuối kỳ: 50%  

(trắc nghiệm)   

   

  

19 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và quá trình lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam từ năm 

1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập trường 

tư tưởng chính trị vững 

vàng, phẩm chất đạo đức lối 

sống tốt. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 
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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 

Anh văn 

chuyên ngành 

tài chính 1 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học tập trung phát triển 

4 kỹ năng ngôn ngữ ( nghe, 

nói, đọc, viết),ba nền tảng 

ngôn ngữ (grammar, 

vocabulary, pronunciation), 

và tư duy bình phẩm, phản 

biện (critical thinking) vào 

các chủ đề liên quan đến 

lĩnh vực tài chính và ngân 

hàng. Môn học này mong 

muốn sinh viên hiểu và vận 

dụng những từ vựng cũng 

như thuật ngữ, khái niệm 

bằng tiếng Anh của chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng. 

Ngoài ra, sinh viên cũng 

hiểu và vận dụng các từ 

vựng cũng như thuật ngữ 

thường dùng trong môi 

trường làm việc của ngành 

Tài chính ngân hàng tại các 

quốc gia nói tiếng Anh và 

tại Việt Nam. 

Môn học này kỳ vọng sinh 

viên vận dụng bằng tiếng 

Anh vào các kỹ năng sau: 

Đọc hiểu được những tài 

liệu Tài chính ngân hàng 

bằng tiếng Anh, rèn luyện 

cho sinh viên cách nắm bắt 

được ý chính của các văn 

bản và bài đọc.  

Đối với kỹ năng viết sinh 

viên được hướng dẩn cách 

viết và trình bày thư thương 

mại, email, báo cáo cơ bản 

bằng tiếng Anh.  

Có khả năng nghe, nói cũng 

như nắm được cách giao tiếp 

về các lĩnh vực chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng 

bằng tiếng Anh với các nhà 

đầu tư cũng như cấp trên, 

đồng nghiệp. Sinh viên được 

hướng dẫn kỹ năng diễn đạt 

một cách đơn giản, tự nhiên 

các bài hội thoại và. các bài 

thảo luận trong thực tế công 

việc. 

3 

Học phần gồm 22 

units , thực hiện 

trong15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/9/2018) đến 

tuần số: 15 

(ngày13/12/2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 t,  

Học tại phòng 8.2 và 

phòng 9,2 thứ 4 

trong tuần.  

  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi 

loại:vấn đáp, 

trắc nghiệm, 

viết và nghe  
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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 

Môn học này kỳ vọng sinh 

viên tự tin sử dụng tiếng 

Anh trong học tập và giao 

tiếp, nhất là về những vấn đề 

liên quan đến chuyên ngành 

Tài chính ngân hàng, hoàn 

thiện cách làm việc  theo 

cặp hoặc nhóm và thuyết 

trình cũng như cải thiện khả 

năng phân tích. Ngoài ra, 

sinh viên còn được nâng cao 

ý thức và khả năng tự học, 

phát triển tính độc lập tư duy 

cũng như tìm tòi nâng cao 

kiến thức và trình độ tiếng 

Anh của bản thân, đặc biệt 

là về chuyên ngành Tài 

chính ngân hàng.  

21 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về 

phương pháp nghiên cứu 

khoa học, quy trình thực 

hiện một nghiên cứu, các 

phương pháp xử lý dữ liệu 

định lượng. Đồng thời, môn 

học cung cấp cho sinh viên 

kỹ năng về thu thập, xử lý, 

tổng hợp, phân tích dữ liệu 

bằng phần mềm SPSS và rèn 

luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy phản biện và 

có thái độ đúng đắn trong 

NCKH. 

3 

Hoc̣ phần gồm 5 

Chương  

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số 15: (ngày 

29/12/18)  

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  Lý thuyết hoc̣ taị 

phòng 8.2, 10.4 

Thưc̣ hành taị phòng 

1.1 và 12.9  

Quá trình (25% 

gồm: Chuẩn bi ̣ 

bài, hoaṭ đôṇg 

thưc̣ tiêñ, thưc̣ 

hành trên máy 

mỗi buổi) 

Giữa kỳ (25% 

lý thuyết và 

thưc̣ hành) 

Cuối kỳ (50% 

báo cáo nhóm 

và thưc̣ hành cá 

nhân trên máy 

tinh)  

22 

F2- Kế toán 

quản trị 2 

(ACCA) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên những kiến thức về dự 

báo xu hướng, dự toán ngân 

sách, phân tích biến động 

chi phí của doanh nghiệp, 

thẩm định dự án đầu tư, đo 

lường hiệu quả hoạt động và 

cung cấp thông tin thích hợp 

để phục vụ cho ba chức 

năng cơ bản của kế toán 

quản trị là lập kế hoạch, 

kiểm soát và ra quyết đinh. 

Thông qua các kiến thức 

trên sinh viên sẽ nắm rõ bản 

chất, chức năng, nội dung và 

các phương pháp của kế 

2  

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 09/01/19) đến 

tuần số 11: (ngày 

10/04/19)  

Số giờ trong 1 buổi: 

3,   

Học tại phòng P3.2, 

thứ 4 ca1, P4.2 ca2  

   

Quá trình: 20% 

(làm kiểm tra cá 

nhân+ bài  tập 

nhóm, thảo luận 

nhóm)  

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm )  

Cuối kỳ: 50%  

(trắc nghiệm)   
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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 

toán quản trị; sự khác biệt 

giữa kế toán tài chính và kế 

toán quản trị; và có thể cung 

cấp thông tin thích hợp cho 

quá trình ra quyết định ngắn 

hạn và dài hạn của nhà quản 

trị. Đồng thời, môn học còn 

rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư duy 

phản biện và có ý thức học 

 tập suốt đời.  

23 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên hệ 

thống kiến thức cơ bản về 

nguyên lý và nghiệp vụ hoạt 

động kinh doanh của ngân 

hàng thương mại (NHTM) 

gồm: hoạt động huy động 

vốn, hoạt động tín dụng, 

hoạt động thanh toán, các 

hoạt động kinh doanh khác. 

Làm nền tảng để sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu các 

môn học trong lĩnh vực ngân 

hàng. 

- Ngoài ra, học phần này rèn 

luyện cho sinh viên có 

phương pháp học tập, tư duy 

giải quyết vấn đề, kỹ năng 

thực hiện nghiên cứu tìm 

hiểu những sản phẩm dịch 

vụ của các NHTM, khả năng 

làm việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

  

4 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

18 (ngày 7/1/2019) 

đến tuần số: 36 (ngày 

6/05/2019 )  

Gồm 3 tuần nghỉ tết. 

Số tiết trong 1 buổi: 

4t   

Quá trình: 20% 

(bài tập cá 

nhân, tiểu luận 

nhóm) 

Giữa kỳ: 20% 

bằng hình thức 

trắc nghiệm  

Cuối kỳ: 50% 

bằng hình thức 

trắc nghiệm 

  

24 

Phân tích báo 

cáo tài chính 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

phân tích báo cáo tài chính 

của một công ty, cụ thể phân 

tích các hoạt động chủ yếu 

như tài trợ, đầu tư và sản 

xuất kinh doanh. Bên cạnh 

đó, môn học còn cung cấp 

kiến thức về phân tích dòng 

tiền của công ty. Ngoài ra, 

môn học còn trang bị cho 

sinh viên kỹ năng về phân 

tích, đánh giá và nhận định 

tình hình tài chính của một 

công ty.    

2  

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi.  

Bắt đầu từ tuần số: 

18 (ngày 

09/01/2019) đến tuần 

số 32 (ngày 

06/5/2019)  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,   

Học tại phòng 4.2 và 

3.2  thứ 4 trong tuần. 

   

  Quá trình 20% 

đánh giá bằng 

bài tập cá 

nhân,   

giữa kỳ 30% 

hình thức thi tự 

luận,  

cuối kỳ 50% 

bằng hình thức 

nộp tiểu luận  
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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 

ứng dụng 

Excel trong 

tài chính 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Học phần Excel ứng dụng 

trong tài chính trang bị kiến 

thức cho người học về một 

số hàm tài chính; một số 

hàm thống kê cơ bản; các 

công cụ như goalseek, data 

table, solver, scenario sẵn có 

trong phần mềm Excel. Qua 

đó, học phần giúp người học 

vận dụng vào việc phân tích 

dự án đầu tư, thẩm định hiệu 

quả tài chính dự án đầu tư, 

định giá chứng khoán, quản 

lý danh mục đầu tư. Đồng 

thời học phần này cũng giúp 

sinh viên rèn luyện tư duy 

logic, khả năng phân tích 

đánh giá và khả năng làm 

việc nhóm 

2 

  Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

08/01/2019) đến tuần 

số: 31 (ngày 

6/4/2019 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết,  

Học tại phòng 12.2 

thứ 3 và phòng 12.9 

thứ 5 trong tuần.  

Điểm quá trình 

(thưc̣ hành taị 

lớp, bài kiểm 

tra cá nhân) 

25% 

Thi giữa kỳ 

(thưc̣ hành trên 

phòng máy) 

25% 

Thi cuối kỳ 

(thưc̣ hành taị 

phòng máy) 

50%  

27 

Anh văn 

chuyên ngành 

tài chính 2 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học phần 

này nhằm:    

Môn học tập trung phát triển 

4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, 

nói, đọc viết), ba nền tảng 

ngôn ngữ ( grammar, 

vocabulary, pronunciation) 

và tư duy bình phẩm, phản 

biện ( critical thinking) vào 

các chủ đề liên quan đến 

lĩnh vực tài chính ngân hàng 

của sinh viên. Môn học nay 

mong muốn sinh viên giải 

thích và vận dụng những từ 

vựng cũng như thuật ngữ, 

khái niệm bằng tiếng Anh 

của chuyên ngành Tài chính 

ngân hàng. Ngoài ra, sinh 

viên cũng co thể định nghĩa 

và vận dụng các từ vựng 

cũng như thuật ngữ thường 

dùng trong môi trường làm 

việc của ngành Tài chính 

ngân hàng tại các quốc gia 

nói tiếng Anh và tại Việt 

Nam.   

  

3 

Học phần gồm 22 

units , thực hiện 

trong15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/1/2019) đến 

tuần số: 15 

(ngày17/5/2019 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 t,  

Học tại phòng 7.2 và 

phòng 8,2 thứ 6 

trong tuần.  

  

  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi 

loại:vấn đáp, 

trắc nghiệm, 

viết và nghe  

  

  

28 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 
3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự 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 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

trình, chi phí sinh hoạt 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

29 

Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán (K23, 

năm 2, HK1) 

- Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về lý thuyết xác suất và 

thống kê gồm:  

(1) Xác suất của biến cố và các 

công thức tính xác suất;  

(2) Biến ngẫu nhiên và các đặc 

trưng biến ngẫu nhiên;  

và các quy luật phân phối xác 

suất thông dụng;  

(3) Các khái niệm thống kê, lý 

thuyết mẫu, quy luật phân phối 

mẫu;  

và ước lượng cho tham số;  

(4) Kiểm định các giả 

thuyếtthống kê;  

(5) Tương quan và hồi quy 

tuyến tính. 

3 

- Dạy ở HK1 – 

năm thứ hai 

- Học phần gồm : 6 

chương, giảng dạy 

trong 15 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 15 

của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Nguyễn Đình 

Khuông : Dạy 2 

lớp. (ngành Kế 

toán kiểm toán) 

2. Đỗ Lư Công 

Minh : Dạy 2 lớp 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở 
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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 

- Môn học trang bị cho sinh 

viên kiến thức cho việc vận 

dụng mô hình và tính toán 

xác suất, cũng như các kỹ 

năng về phân tích, tổng hợp 

các đặc trưng cơ bản của dữ 

liệu thống kê, và từ đó tiếp 

tục vận dụng cho các môn 

học chuyên ngành và các 

công việc thực tế. 

Trong quá trình học sinh 

viên được cung cấp thêm 

các kỹ năng phân tích, suy 

luận logic, kỹ năng tự 

nghiên cứu, kỹ năng làm 

việc nhóm và kỹ năng sử 

dụng phần mềm thống kê. 

(ngành Tài chính 

ngân hàn g) 

3. Lê Vĩnh Thuận : 

Dạy 3 lớp (ngành 

Tài chính kế toán)   

30 

Tin học cơ 

bản (K23, 

năm 2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

31 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 
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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 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

32 

Nguyên lý 

thống kê 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bịcho 

sinh viên các kiến thức 

cơbản về:  

- Cung cấp một cách có 

hệthống quy trình và 

phương pháp nghiên cứu 

hiện tượng kinh tế Xã hội. 

Người học biết phương pháp 

viết phương án  điều tra , chỉ  

đạo thực hiện và xử lý, 

thông tin.  

- Vận dụng được các 

phương pháp phân tích 

thống kê viết báo cáo phân 

tích tình hình hoạt động của 

một đơn vị, địa phương, 

ngành, vùng kinh tế, từ đó 

2 

- Dạy ở HK2 – năm 

thứ hai 

- Học phần gồm: 6 

chương, giảng dạy 

trong 10 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 10 

của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Nguyễn Đình 

Khuông: Dạy 3 lớp. 

(ngành Kinh doanh 

thương mại) 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, bài 

kiểm tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở) 
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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 thể dự báo ngắn hạn và 

đưa ra các giải pháp hoàn 

thiện và phát triển cho đơn 

vịcác cấp.  

- Sắp xếp dữ liệu, trình bày 

dữliệu bằng bảng và đồ 

thịthống kê. 

2. Lê Thị Hồng Thuy 

: Dạy 4 lớp. (ngành 

Quản trị kinh doanh) 

33 

Marketing 

căn bản 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học Marketing căn bản 

nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạt 

động marketing: Các khái 

niệm, thuật ngữ marketing 

cơ bản; Nguyên lý căn bản 

của marketing; Nghiên cứu 

thị trường – Hành vi khách 

hàng; Các công cụ 

marketing mix (Sản phẩm, 

Định giá, Phân phối, Chiêu 

thị).  

2 

Môn hoc̣ gồm 9 

Chương 

Bắt đầu từ tuần 1 – 

tuần 10  

Số tiết/buổi: 3 

Điểm giữa kỳ 

40% gồm: thảo 

luâṇ nhóm, 

kiểm tra cá 

nhân, thuyết 

trình) 

Điểm cuối kỳ 

60%: Bài thi cá 

nhân cuối kỳ 60 

phút, trắc 

nghiêṃ  

34 

Kế toán tài 

chính 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên chuyên ngành kế 

toán kiến thức cơ bản về  kế 

toán tài chính, mô tả các yếu 

tố cơ bản cấu thành nên các 

báo cáo tài chính căn bản, 

nắm được thủ tục, các 

phương pháp kế toán, các 

chế độ, chính sách về kế 

toán tài chính do nhà nước 

ban hành. Đồng thời, học 

phần này cũng giúp sinh 

viên có thể tiếp cận, phân 

biệt và ghi nhận các yếu tố 

cơ bản của báo cáo tài chính 

theo đúng chuẩn mực kế 

toán, chế độ kế toán và 

thông tư hướng dẫn, sinh 

viên sẽ thực hiện được một 

số phần hành kế toán cơ bản 

trong doanh nghiệp.   

   

3  

  Học phần gồm 6 

chương,   

Giảng trong 15 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 15 

(23/12/2018). Một 

buổi 3 tiết   

Vào thứ 4 tại phòng 

7.6  

  

   Quá trình: 

20% (hình thức 

bài kiểm tra cá 

nhân & bài tập 

nhóm, bài tập 

về nhà)  

Giữa kỳ: 30% 

(hình thức tự   

Luận)   

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức tự 

luận)  

  

35 

Tài chính 

doanh nghiệp 

1 (K23, năm 

2, HK1) 

Học phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức tài chính 

doanh nghiệp cơ bản như 

các quyết định tài chính, 

thời giá tiền tệ, các phương 

pháp định giá chứng khoán; 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 14/9/18) đến 

tuần số: 15 (ngày 

21/12/18) 

Số giờ trong 1 buổi: 

Quá trình: 30% 

(làm bài tập + 

bài tình huống 

cuối chương về 

nhà / phát biểu 

tại lớp) 

Giữa kỳ: 20% 

(trắc nghiệm ) 
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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 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng trình bày cách tính 

toán thời giá tiền tệ phục vụ 

cho việc phân tích các tình 

huống tài chính; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng trình bày ý kiến cá 

nhân và ý thức học tập chủ 

động.  

  

3,  

Học tại phòng A7.6, 

thứ 6 ca1, ca2 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  

36 

Kinh tế lượng 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về:  

- Mô hình hồi quy đơn, bội, 

biến giả và rèn luyện các kỹ 

năng phân tích, tính toán, lý 

giải, dự báo các vấn đề liên 

quan đến mô hình hồi quy.  

- Có khả năng phát hiện và 

khắc phục các khuyết tật cơ 

bản của mô hình hồi quy.  

- Sử dụng phần mềm Eviews 

để tìm kết quả, lý giải hệ số 

hồi quy cũng như dự báo các 

giá trị trung bình từ mô hình 

hồi quy.  

- Từ đó, sinh viên có thể áp 

dụng môn học để vào các 

môn chuyên ngành cũng như 

tham gia trình độ đào tạo sau 

đại học. 

 

2 

- Dạy ở HK1 – năm 

thứ 2 

- Học phần gồm : 5 

chương, giảng dạy 

trong 10 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 10 

của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

  

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, bài 

kiểm tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở) 

37 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 
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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 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

38 

Đại cương về 

bảo hiểm & 

quản trị rủi ro 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên các kiến thức cơ bản về 

rủi ro và quản trị rủi ro, kỹ 

thuật bảo hiểm trong quy 

trình quản trị rủi ro, các kiến 

thức chung về bảo hiểm như 

thị trường bảo hiểm, các 

nguyên tắc và đặc điểm của 

bảo hiểm, bảo hiểm nhân 

thọ, phi nhân thọ, hợp đồng 

bảo hiểm. Đồng thời môn 

học cũng trang bị cho sinh 

viên ky ̃năng phân tích để 

xác định các kỹ thuật quản 

trị rủi ro và sản phẩm bảo 

hiểm phù hợp, giao tiếp hiệu 

quả bằng văn bản cùng với ý 

thức tuân thủ pháp luật. 

 

3 

 Học phần gồm 8 

chương bắt đầu từ 

tuần 18 ngày 

7/1/2019 và kết thúc 

ở tuần 36 ngày 

19/5/2019. Số tiết 

trong 1 buổi là 3 tiết. 

Học tại phòng 4.6 

ngày thứ 5  

Quá trình 20% 

(tham gia trên 

lớp, bài kiểm 

tra, bài báo 

cáo), thi giữa kỳ 

30% ,thi cuối 

kỳ 50% 

  

39 

Tài chính 

doanh nghiệp 

2 (K23, năm 

2, HK2) 

Mục tiêu của học phần: - 

Hướng dẫn sinh viên cách 

thức sử dụng kiến thức thời 

giá tiền tệ để phân tích quyết 

định đầu tư dài hạn; cung 

cấp lý thuyết nền tảng phân 

tích quyết định tài trợ của 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần thứ: 

1 (ngày 12/01/19) 

đến tuần thứ 15 

(ngày 11/05/19) 

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 30% 

(Làm kiểm tra 

cá nhân cuôi 

chương, làm bài 

tập nhóm  cuối 

chương) 

Giữa kỳ: 20% 

(trắc nghiệm) 
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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 

doanh nghiệp, quyết định 

quản lý vốn lưu động;  

- Rèn luyện cho sinh viên tư 

duy phân tích thông tin ảnh 

hưởng thời giá tiền tệ khi ra 

quyết định đầu tư và quản lý 

vốn lưu động; 

- Rèn luyện kỹ năng trình 

bày kết quả phân tích và thái 

độ học tập tích cực; 

 

6 giờ,  

Học tại phòng 2.6, 

thứ 7 (3 giờ đầu) và 

phòng 2.6, thứ 7 (3 

giờ sau) trong tuần.  

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm) 

40 

Tài chính 

quốc tế (K23, 

năm 2, HK2) 

Học phần này nhằm (1) 

Trang bị cho sinh viên hệ 

thống những kiến thức căn 

bản liên quan môi trường tài 

chính quốc tế, tỷ giá hối 

đoái và quản trị rủi ro tỷ giá 

dưới góc độ của một công ty 

đa quốc gia; làm nền tảng 

cho các học phần tài chính 

công ty đa quốc gia và quản 

trị rủi ro; (2) Rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng phân tích 

sự thay đổi tỷ giá trong môi 

trường tài chính quốc tế; (3) 

Đọc hiểu thuật ngữ tài chính 

quốc tế (4) Rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng trình bày 

ý kiến cá nhân và ý thức học 

tập chủ động Rèn luyện khả 

năng đọc hiểu thuật ngữ 

chuyên ngành bằng tiếng 

Anh.  

  

3 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/1/19) đến 

tuần số: 15 (ngày 

7/5) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A8.3, 

thứ 3 và phòng A3.6 

thứ 4 trong tuần.  

Quá trình: 30% 

(kiểm tra/thảo 

luận / phát biểu 

tại lớp, bài tập 

về nhà) 

Giữa kỳ: 20%  

(trắc nghiệm và 

luận) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm) 

41/1

9 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 
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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 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

42 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

43 

Tin học cơ 

bản (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 



228 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

44 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới nước, 

các thể loại TV shows, các 

loại nhạc cụ, các thành ngữ 

liên quan đến cơ thể, các thể 

loại nhạc, các từ ngữ liên 

quan đến công việc, các 

chủng loài động vật, thế giới 

tự nhiên, các loại thức ăn 

đặc biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục đích, 

động từ khiếm khuyết, hiện 

tại hoàn thành tiếp diễn, 

trạng từ chỉ mức độ thường 

xuyên, used to vs get used 

to, quá khứ tiếp diễn, quá 

khứ hoàn thành, câu điều 

kiện loại 1, cấu trúc chỉ khả 

năng và sự chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các 

bài nói, bài viết ngắn theo 

chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, thuyết 

trình, viết đoạn văn ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống thường 

nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

45 

Kế toán tài 

chính 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

quy trình cơ bản của hoạt 

động giao dịch ngoại tệ, 

xuất nhập khẩu, đầu tư tài 

chính, đi vay, phát hành trái 

phiếu, phát hành cổ phiếu và 

ý nghĩa của các chỉ tiêu trên 

báo cáo tài chính. Sinh viên 

nắm được cách ghi nhận các 

nghiệp vụ kế toán liên quan 

đến các hoạt động trên và 

phân biệt các quy trình kế 

toán liên quan đến hoạt động 

xuất khẩu và nhập khẩu, 

hoạt động huy động vốn và 

đầu tư vốn; phân biệt các 

báo tài chính trong doanh 

nghiệp. Môn học cũng cung 

cấp cho sinh viên kỹ năng 

làm việc nhóm.   

3 

Học phần gồm 5 

 chương,  

Giảng trong 15 

 buổi, bắt đầu từ 

 tuần thứ 19 

(07/01/2019) đến 

tuần 36 

(11/05/2019).  

Một buổi 3 tiết  

Vào chiều thứ 2 tại 

phòng 6.6 

 

  

    Quá trình: 

20% (hình thức 

bài  

kiểm tra cá  

nhân & phát 

biểu) 

Giữa kỳ: 30% 

(hình thức tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức tự 

luận) 

 

 

  

46 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng có 

kiến thức cơ bản về một số 

luật chuyên ngành trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

2 

 Học phần gồm 

2 chương 

- Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

- Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

- Kiểm tra 

giữa kỳ (thi 

viết): 40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

47 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 
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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 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng a, 

some, any, much, many, a 

lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, trạng 

từ chỉ cách thức (adverbs of 

manner), thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, hiện tại hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

48 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

49 

Kinh tế vi mô 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức 

- Thị trường và sự can thiệp 

của chính phủ. 

- Hành vi của người tiêu 

dùng, người sản xuất trong 

thị trường. 

- Sự hình thành giá cả trong 

các thị trường khác nhau 

(thị trường cạnh tranh hoàn 

toàn, thị trường độc quyền 

hoàn toàn, thị trường cạnh 

tranh độc quyền và thị 

trường độc quyền nhóm) 

Kỹ năng: 

- Phân   tích, so sánh các thị 

trường khác nhau 

- Dự báo biến động giá cả 

thị trường 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

22/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , 

Học tại phòng 4.6, 

thứ 2 tiết 1,2,3 

(K24TC9,10); phòng 

4.5 thứ 2 tiết 4,5,6 

(K24TC11,12);  

phòng 4.1 thứ 5 tiết 

1,2,3 (K24TC1,2); 

phòng 4.1 thứ 5 tiết 

4,5,6 (K24TC3,4); 

phòng 2.6 thứ 7 tiết 

Quá trình: 20% 

(Điểm danh và 

kiểm tra chuyên 

cần) 

Giữa kỳ: 

30% (Thi trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm) 
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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 toán sản lượng, chi 

phí, doanh thu và lợi nhuận 

của doanh nghiệp phù hợp 

với mục tiêu cụ thể 

- Phân tích các chính sách 

can thiệp của chính phủ vào 

thị trường. 

- Làm việc nhóm và tư duy 

giải quyết các vấn đề liên 

quan đến thị trường, người 

sản xuất và người tiêu 

dùng. 

Thái độ: 

- Tự học, tự nghiên cứu cập 

nhật kiến thức, nhận định 

đúng về thị trường. 

 

1,2,3 (K24TC5,6); 

phòng 2.6 thứ 7 tiết 

4,5,6 (K24TC7,8) 

trong tuần. 

50 

Marketing 

căn bản 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học Marketing căn bản 

nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạt 

động marketing: Các khái 

niệm, thuật ngữ marketing 

cơ bản; Nguyên lý căn bản 

của marketing; Nghiên cứu 

thị trường – Hành vi khách 

hàng; Các công cụ 

marketing mix (Sản phẩm, 

Định giá, Phân phối, Chiêu 

thị). 

2 

Môn hoc̣ gồm 9 

Chương 

Bắt đầu từ tuần 1 – 

tuần 10  

Số tiết/buổi: 3 

Điểm giữa kỳ 

40% gồm: thảo 

luâṇ nhóm, 

kiểm tra cá 

nhân, thuyết 

trình) 

Điểm cuối kỳ 

60%: Bài thi cá 

nhân cuối kỳ 60 

phút, trắc 

nghiêṃ  

51 

Toán cao cấp 

ứng dụng 

trong kinh tế 

và kinh 

doanh 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về Giải tích toán học gồm: 

Giới hạn, tính liên tục, sự 

khả vi, cực trị, và sự khả 

tích của hàm số một biến; 

Giới hạn, tính liên tục, sự 

khả vi, và cực trị của hàm số 

hai biến; Một số ứng dụng 

của Toán-giải tích trong 

kinh tế. 

- Môn học trang bị kỹ năng 

xây dựng và phân tích các 

mô hình kinh tế đơn giản 

trên cơ sở kiến thức về toán 

giải tích mà sinh viên được 

cung cấp, kỹ năng tự nghiên 

cứu, tư duy logic và kỹ năng 

làm việc nhóm. 

 

2 

 - Dạy ở HK2 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 4 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 10 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy:  

1. Thầy Nguyễn 

Đình Khuông: dạy 5  

lớp (ngành: KT-TC). 

2. Thầy Nguyễn Văn 

Lộc: dạy 4 lớp 

(ngành: QT-TM, 

TCKT). 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 



232 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

3. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 5 lớp 

(ngành: KT-TC; 

QT-TM). 

4. Thầy Đỗ Lư Công 

Minh: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM). 

5. Cô Trần Thị 

Nắng: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM). 

52 

Toán cao cấp 

ứng dụng 

trong kinh tế 

và kinh 

doanh 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về Giải tích toán học gồm: 

Giới hạn, tính liên tục, sự 

khả vi, cực trị, và sự khả 

tích của hàm số một biến; 

Giới hạn, tính liên tục, sự 

khả vi, và cực trị của hàm số 

hai biến; Một số ứng dụng 

của Toán-giải tích trong 

kinh tế. 

- Môn học trang bị kỹ năng 

xây dựng và phân tích các 

mô hình kinh tế đơn giản 

trên cơ sở kiến thức về toán 

giải tích mà sinh viên được 

cung cấp, kỹ năng tự nghiên 

cứu, tư duy logic và kỹ năng 

làm việc nhóm. 

 

2 

- Dạy ở HK2 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 4 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 10 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy:  

1. Thầy Nguyễn 

Đình Khuông: dạy 5  

lớp (ngành: KT-TC). 

2. Thầy Nguyễn Văn 

Lộc: dạy 4 lớp 

(ngành: QT-TM, 

TCKT). 

3. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 5 lớp 

(ngành: KT-TC; 

QT-TM). 

4. Thầy Đỗ Lư Công 

Minh: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM). 

5. Cô Trần Thị 

Nắng: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM). 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 

53 

Kinh tế vĩ mô 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

+ Các học thuyết kinh tế vĩ mô 

+ Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

+ Cách thức tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế vĩ mô 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

11/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3  

Học tại:  

+ Quá trình: 

20% (Điểm 

danh, kiểm tra 

chuyên cần, bài 

tập, hoạt động 

nhóm) 

+ Giữa kỳ: 

30% (Thi trắc 

nghiệm) 
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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 nhân gây ra các biến 

động kinh tế trong ngắn hạn và 

dài hạn 

+ Vai trò và tác động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô của 

chính phủ 

Kỹ năng: 

+  Phân tích các biến động kinh 

tế trong ngắn hạn và dài hạn 

+ Giải thích và phân tích các 

chính sách kinh tế vĩ mô đến 

hoạt động của nền kinh tế 

+ Thu thập dữ liệu kinh tế 

+ Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu 

+ Làm việc nhóm 

Thái độ:  

+ Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc 

+ Phòng 7.1, thứ 2 

tiết 7,8,9 

(K24FA23);  

+ Phòng 7.1, thứ 2 

tiết 10,11,12 

(K24FA24); 

+ Phòng 3.5, thứ 3 

tiết 4,5,6 

(K24FA16); 

+ Phòng 3.5, thứ 3 

tiết 7,8,9 

(K24FA25); 

+ Phòng 3.5, thứ 3 

tiết 10,11,12 

(K24FA26); 

+ Phòng 3.5, thứ 4 

tiết 1,2,3 

(K24FA17);  

+ Phòng 3.5, thứ 4 

tiết 4,5,6 

(K24FA18); 

+ Phòng 3.5, thứ 5 

tiết 1,2,3 

(K24FA19);  

+ Phòng 3.5, thứ 5 

tiết 4,5,6 

(K24FA20); 

+ Phòng 5.6, thứ 6 

tiết 1,2,3 

(K24FA21);  

+ Phòng 5.6, thứ 6 

tiết 4,5,6 

(K24FA22); 

Trong tuần 

+ Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm) 

54 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về phương 

thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ 

nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 
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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 

55 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

56 

Thị trường tài 

chính&định 

chế tài chính 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Học phần Thị trường tài 

chính và các định chế tài 

chính sẽ trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về hệ 

thống tài chính gồm: thị 

trường, định chế tài chính, 

cơ quan quản lý; mối quan 

hệ của các chủ thể trong thị 

trường, vai trò, cách thức tổ 

chức, rủi ro của từng loại thị 

4 

Học phần gồm 10 

 chương,  

Giảng trong 20 

 buổi, bắt đầu từ 

 tuần thứ 19 

(07/01/2019) đến 

tuần 29 

(23/03/2019).  

Một buổi 6 tiết  

Điểm quá trình 

(bt cá nhân, bt 

nhóm, ktra cá 

nhân, thuyết 

trình nhóm) 

30% 

Thi giữa kỳ 

(trắc nghiêṃ, tư ̣

luâṇ) 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 

trường và các công cụ trên 

thị trường tài chính. Qua học 

phần này sinh viên sẽ có 

kiến thức cơ bản về tài chính 

để làm cơ sở cho việc học 

tập và nghiên cứu các học 

phần nghiệp vụ chuyên môn 

trong lĩnh vực tài chính – 

ngân hàng. 

Học phần này cũng trang bị 

cho sinh viên  những kỹ 

năng cơ bản về tư duy, khả 

năng phối hợp nhóm, từ đó 

mỗi cá nhân hình thành nên 

phương pháp tự học sao cho 

hiệu quả. 

  

Vào sáng t2,3,4,5,6,7 

tại phòng 3.6, 6.6 

  

Thi cuối kỳ 

(trắc nghiêṃ, tư ̣

luâṇ) 50%  

57 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 
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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 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

thuật cơ bản của 

môn học. 

58 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: những 

sự kiện quan trọng trong 

cuộc đời, các phương tiện 

giao thông, công việc & 

nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

59 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 
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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 

trình, chi phí sinh hoạt 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

60 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 
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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 

bảng tính) 

(50%)  

61 

Kỹ năng giao 

tiếp (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên các kiến thức chung về 

giao tiếp và vai trò của các 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

trong giao tiếp các tình 

huống xã hội, kinh doanh và 

nghiên cứu kinh doanh. Kết 

thúc môn học, sinh viên có 

thể trình bày, thuyết phục 

người khác trong các tình 

huống đời thường, tình 

huống kinh doanh và tình 

huống nghiên cứu kinh 

doanh bằng hình thức nói và 

viết. Đồng thời, môn học rèn 

luyện cho sinh viên tư duy 

phân tích, kỹ năng tiếp nhận 

và xử lý thông tin, trình bày, 

thuyết phục người khác và 

cẩn trọng, tỉ mỉ trong công 

việc. 

  

2 

Chiều thứ 3 tại P3.6 

Chiều tứ 4 tại P6.6 

Sáng thứ 5 tại 3.1 và 

3.5 

Sáng thứ 6 Tại P3.5  

Bài tập 

nhóm15% 

Bài tập cá nhân 

15% 

Đánh giá 

Profile cá nhân 

20% 

Đánh giá Dự án 

kinh doanh 20% 

Đánh giá Clip 

nhóm 30% 

  

 

9. Kế toán 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Quản trị chi 

phí (K21, 

năm 4, HK1) 

  Môn học trang bị cho sinh 

viên những kiến thức về 

công cụ hỗ trợ cho các nhà 

quản trị trong việc ra quyết 

định về điểm hoà vốn, sản 

lượng để đạt lợi nhuận mục 

tiêu thông qua phân tích mối 

quan hệ giữa chi phí - khối 

lượng - lợi nhuận, phương 

pháp định giá bán, giá 

chuyển giao, và phân biệt 

thông tin thích hợp cho việc 

ra quyết định trong từng 

trường hợp cụ thể. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) đến 

tuần số: 15 (ngày 

18/12/2019 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết  

Học tại phòng 6.6 

(KT1,2)   thứ 3, 

Phòng 6.6(KT3,4) ca 

1, Phòng 

11.1(KT5,6) ca 2 thứ 

5 

Quá trình: 20%( 

thảo  và bài tập 

nhóm) 

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm và 

tự luận) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm và 

tự luận)  

2 

F3 - Kế toán 

tài chính 1 

(ACCA) 

Mục tiêu chính của môn học 

này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

3 

 

Học phần gồm 5 

chương,  

  Quá trình: 

20% 

 Giữa kỳ: 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 

(K21, năm 4, 

HK1) 

kế toán tài chính trong 

doanh nghiệp thực hiện công 

tác theo IAS , IFRS: như các 

khái niệm về đặc tính chất 

lượng của thông tin kế toán 

(qualitative characteristics), 

thông qua các nguyên tắc và 

giả định kế toán; bộ luật 

khung (regulatory 

framework), hệ thống ban 

hành luật kế toán quốc tế và 

chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế IFRS như tổ chức 

IASB, IFRS AC, IFRS 

IC…; hệ thống kế toán kép 

(double- entry); bảng cân 

đối thử (trial balance), các 

kiến thức chi tiết hơn trong 

các nghiệp  vụ của kế toán 

viên như cách ghi nhận 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

liên quan đến bán hàng và 

thu mua, tiền mặt, hàng tồn 

kho, tài sản cố định hữu 

hình, các khoản trích trước 

và trả trước 

Giảng trong 15 

buổi, bắt đầu từ 

tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 8 

(05/11/2018). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 3,7 tại 

phòng 7.1 

Vào thứ 2,6 tại 

phòng 6.6 

Cuối kỳ: 50% 

 Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

trắc nghiệm 

3 

F3 - Kế toán 

tài chính 2 

(ACCA) 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Mục tiêu chính của môn học 

này: cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

việc áp dụng các chuẩn mực 

kế toán quốc tế IAS và 

chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế (IFRS) trong việc 

lập báo cáo tài chính doanh 

nghiệp độc lập, báo cáo tài 

chính hợp nhất. Bên cạnh 

đó, học phần này còn giúp 

sinh viên tính một số chỉ số 

về hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, rèn 

luyện kỹ năng làm việc 

nhóm.  

3 

Học phần gồm 8 

chương,  

Giảng trong 30 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(05/11/2018) đến 

tuần 15 

(23/12/2018). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 3,7 tại 

phòng 7.1 

Vào thứ 2,6 tại 

phòng 6.6   

Quá trình: 20% 

(hình thức kiểm 

tra trắc nghiệm 

và tự luận 

 Giữa kỳ: 30% 

(hình thức trắc 

nghiệm)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức trắc 

nghiệm) 

   

4 

Kiểm Toán 2 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên  kỹ năng kiểm toán 

một khoản mục trên báo cáo 

tài chính (một số khoản mục 

cơ bản và các sự kiện đặc 

biệt trên báo cáo tài chính), 

vận dụng các kỹ thuật thu 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số 1 

(ngày 10/9/2018) đến 

tuần số: 9 (ngày 

5/11/2018) 

Quá trình: 20% 

(bài thực hành 

trên lớp) 

Giữa kỳ: 30% 

(thi tự luận)  

Cuối kỳ: 50% 

(thi tự luận)  
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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 

thập bằng chứng để thu thập 

và đánh giá bằng chứng 

kiểm toán, hình thành kỹ 

năng trình bày hồ sơ kiểm 

toán một cách khoa học, và 

vận dụng tư duy phản biện 

để đánh giá số liệu và bằng 

chứng kiểm toán 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 ,  

Học vào thứ 2 phòng 

6.5 

Thứ 3, 4 phòng 6.4 

Thứ . 6 phòng 6.2 

5 

Mô phỏng 

hoạt động kế 

toán doanh 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK1) 

Mục tiêu của môn học này 

là giúp sinh viên vận dụng 

được kiến thức của nghề kế 

toán để thực hiện các công 

việc kế toán thực tế, dựa 

trên bộ chứng từ thực tế của 

các doanh nghiệp. Sinh viên 

được trải nghiệm và rèn 

luyện kỹ năng thực hành 

công việc kế toán như nhận 

diện hóa đơn, chứng từ, tổng 

hợp dữ liệu để lập báo cáo 

tài chính cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. Sau khi hoàn 

thành môn học này, sinh 

viên có thể làm thành thạo 

một số công việc trong từng 

phần hành kế toán, giúp sinh 

viên gia tăng cơ hội việc làm 

và tiếp cận nhanh với công 

việc thực tế.  

3 

Học phần gồm 9 

chương,  

Giảng trong 30 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 15 

(23/12/2018). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 2,4,6 tại 

phòng 12.9 

  

Quá trình: 10% 

(hình thức đánh 

giá bài thực 

hành và thảo 

luận 

 Giữa kỳ: 30% 

(tự luận)  

Cuối kỳ: 60% 

(hình thức đánh 

giá thực hành 

trên máy )   

6 

Phần mềm 

Kế toán 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Mục tiêu của môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về PMKT 

(khái niệm, phân loại, mô 

hình hoạt động, lợi ích của 

phần mềm kế toán, các tiêu 

chuẩn và điều kiện của một 

phần mềm kế toán theo quy 

định của luật kế toán, các 

tiêu chuẩn để lựa chọn phần 

mềm kế toán và hình thức kế 

toán máy). Sinh viên sử 

dụng thành thạo trong việc 

mở sổ kế toán, khai báo các 

thông tin ban đầu, các phân 

hệ trong PMKT (kế toán 

quản lý quỹ, ngân hàng, mua 

hàng, bán hàng, kho, TSCĐ, 

lương, thuế, giá thành và xác 

định kết quả kinh doanh….). 

2 

Học phần gồm 10 

chương,  

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 12 

(15/12/2018). Giảng 

trong 20 buổi, 3 

tiết/buổi hoặc 12 

buổi, 5 tiết/buổi, vào 

các thứ 4,5,6,7 tại 

các phòng 12.4, 12.7, 

12.9  

Quá trình: 20% 

(Bài tập cá nhân 

5%, bài tập 

nhóm 15%). 

Giữa kỳ: 30% 

(thực hành trên 

phòng máy)  

Cuối kỳ: 50% 

(thực hành trên 

phòng máy)   
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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 

Sinh viên thực hiện tổng hợp 

số liệu, xem báo cáo, sao 

lưu, phục hồi và lưu trữ dữ 

liệu kế toán. Sinh viên đủ 

kiến thức tự nghiên cứu để 

sử dụng một phần mềm kế 

toán khác.  

7 

Hệ Thống 

Thông Tin 

Kế Toán 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Mục tiêu của môn học này 

cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

hệ thống thông tin kế toán, 

quy trình lưu chuyển chứng 

từ trong đơn vị, kiến thức 

kiểm soát nội bộ, chu trình 

kinh doanh trong doanh 

nghiệp. Sinh viên có khả 

năng tự đọc các quy trình 

lưu chuyển chứng từ hoặc 

ngược lại mô tả các quy 

trình bằng lưu đồ. Sinh viên 

lựa chọn ứng dụng phần 

mềm kế toán trong doanh 

nghiệp. Ngoài ra, học phần 

này rèn luyện cho sinh viên 

ý thức hợp tác làm việc 

nhóm và tôn trọng kỷ luật. 

Sau khi hoàn thành học phần 

này sinh viên có thể đọc, vẽ 

các quy trình trong doanh 

nghiệp bằng lưu đồ, nhận 

diện, thiết kế hệ thống kiểm 

soát nội bộ cho doanh 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 6 

chương,  

Giảng trong 15 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 15 

(23/12/2018). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 4,5 tại 

phòng 6.6  

Quá trình: 10% 

(hình thức đánh 

giá bài tập 

nhóm tự luận  

Giữa kỳ: 30% 

(hình thức tự 

luận)  

Cuối kỳ: 60% 

(hình thức tự 

luận) 

   

8 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học tập trung phát triển 

4 kỹ năng ngôn ngữ ( nghe, 

nói, đọc, viết), ba nền tảng 

ngôn ngữ (grammar, 

vocabulary, pronunciation), 

và tư duy bình phẩm, phản 

biện (critical thinking) vào 

các chủ đề liên quan đến 

lĩnh vực tài chính và ngân 

hàng. Môn học này mong 

muốn sinh viên hiểu và vận 

dụng những từ vựng cũng 

như thuật ngữ, khái niệm 

bằng tiếng Anh của chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng. 

Ngoài ra, sinh viên cũng 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) đến 

tuần số: 15 

(ngày15/12/2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 t,  

Học tại phòng 5.4 

thứ 3, p7.4, 5.6 t 5 và 

phòng 6.7 thứ 7 

trong tuần.  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi 

loại:vấn đáp, 

trắc nghiệm, 

viết và nghe 
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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 

hiểu và vận dụng các từ 

vựng cũng như thuật ngữ 

thường dùng trong môi 

trường làm việc của ngành 

Tài chính ngân hàng tại các 

quốc gia nói tiếng Anh và 

tại Việt Nam.  

9 

Thi Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Thực hiện hệ thống các kiến 

thức của tổ hợp các môn Kế 

toán TC 1,2,3,4, kế toán 

quán trị 

 Cụ thể ôn tập như sau: kế 

toán tài chính 1,2,3,4 cung 

cấp các kiến thức về hạch 

toán và xử lý các nghiệp vụ 

trong  các hoạt động của các 

doanh nghiệp tại Việt Nam;  

Kế toán quản trị:  

bản chất, nguồn và mục đích 

của thông tin kế toán chi 

phí, như các khái niệm về kế 

toán chi phí, kế toán tài 

chính và kế toán quản trị; 

các cách phân loại chi phí và 

tập hợp chi phí; các kỹ thuật 

kế toán chi phí để xác định 

giá thành trong doanh 

nghiệp; kiến thức mở rộng 

như cung cấp thông tin để 

kiểm soát chi phí giúp nhà 

quản lý ra quyết định trong 

tương lai cũng được đề 

cập….  

10 
 Thi Tốt nghiệp Học 

kỳ 8 

Thi trắc nghiệm 

khắc quan, đề 

mở  

10 

Mô phỏng: 

báo cáo thuế 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Mục tiêu của môn học này 

là giúp sinh viên vận dụng 

được kiến thức của nghề kế 

toán để thực hiện các công 

việc kế toán thực tế, dựa 

trên bộ chứng từ thực tế của 

các doanh nghiệp. Sinh viên 

được trải nghiệm và rèn 

luyện kỹ năng thực hành 

công việc kế toán như nhận 

diện hóa đơn, chứng từ, tổng 

hợp dữ liệu để lập báo cáo 

tài chính cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. Sau khi hoàn 

thành môn học này, sinh 

viên có thể làm thành thạo 

2 

Học phần gồm 6 

chương,  

Giảng trong 20 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(07/01/2019) đến 

tuần 7 (25/02/2019).  

Vào thứ 2,4,6 tại 

phòng 12.9 

  

  Quá trình: 

20% (hình thức 

đánh giá  bài 

bài thực hành  

tại phòng máy) 

 Giữa kỳ: 30% 

(hình thức đánh 

giá thực hành 

trên máy)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức đánh 

giá thực hành 

trên máy)   
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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 

một số công việc trong từng 

phần hành kế toán, giúp sinh 

viên gia tăng cơ hội việc làm 

và tiếp cận nhanh với công 

việc thực tế.  

  

11 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối 

tuần, đường phố, hội họp/ 

công việc/ văn phòng, du 

lịch/ giải trí, mua sắm/ nhà 

hàng, ngân hàng/ bưu điện/ 

giao thông, thông báo/ 

hướng dẫn/ quảng cáo, tin 

tức/ phát thanh/ du lịch, tin 

nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần các 

cấu trúc ngữ pháp trọng tâm 

và thiết yếu được sử dụng 

trong bài thi TOEIC như sự 

hòa hợp giữa chủ ngữ - động 

từ, cụm động từ/ thể bị 

động, thì/ động từ nguyên 

mẫu, vị trí của danh từ, vị trí 

của tính từ và trạng từ, tình 

từ chỉ số lượng/ so sánh/ 

phân từ, liên từ, đại từ quan 

hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng 

vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe hiểu 

và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

12 

Anh văn 

chuyên ngành 

kế toán 2 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Học phần này giới thiệu cho 

sinh viên làm quen các khái 

niệm cũng như từ vựng hay 

thuật ngữ tiếng Anh của 

chuyên ngành kế toán quản 

trị. Qua những hoạt động 

đọc, viết trên lớp, sinh viên 

sẽ biết cách định nghĩa 

những từ vựng về thông tin 

quản lý, kế toán chi phí, 

cũng như thực hành giải 

quyết được những tình 

huống cơ bản liên quan đến 

lĩnh vực kế toán quản trị như 

tính và phân tích CVP, lập 

ngân sách hay đưa ra những 

lựa chọn sản xuất tối ưu… 

Ngoài ra, sinh viên sẽ được 

luyện tập phối hợp làm việc 

nhóm và ứng dụng vốn từ 

Anh Văn chuyên ngành 

cũng như kiến thức kế toán 

quản trị của mình qua việc 

thực hiện project nhóm 

xuyên suốt môn học để giới 

thiệu và phân tích một ý 

tưởng kinh doanh bằng tiếng 

Anh. Sinh viên cũng sẽ có 

cơ hội vận dụng được khả 

năng nghe, nói tiếng Anh 

nhằm giao tiếp được trong 

những tình huống công việc 

giả định trên lớp thuộc lĩnh 

vực kế toán sau này như 

phỏng vấn xin việc, hỏi xin 

số liệu, phân tích thông tin 

và dữ liệu tài chính cũng 

như phi tài chính, đưa ra 

quyết định dựa trên tình 

huống giả định sẵn...  

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) đến 

tuần số: 15 (ngày 

18/12/2019 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học phần 

được học hàng tuần 

vào sáng thứ 3 tại 

phòng 11.5 và sáng 

thứ 5 tại phòng 9.5 

  

 Quá trình: 30% 

(Hình thức đánh 

giá: Thuyết 

trình và Hoạt 

động trên lớp); 

Thi Giữa kỳ 

trắc nghiệm: 

20% và Thi 

Cuối kỳ trắc 

nghiệm: 50%  

13 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn Nghiên cứu khoa học 

thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành, gồm 5 chương giới 

thiệu các khái niệm trong hệ 

thống phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học, quy 

trình nghiên cứu khoa học, 

3 

Học phần gồm 5 

chương,  

Giảng trong 25 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(10/09/2018) đến 

tuần 15 

Quá trình: 30% 

(hình thức đánh 

giá  hoạt động 

thực tiễn theo 

nhóm,  thực 

hành  tại phòng 

máy, đề cương 
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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 

lập kế hoạch, phân tích, 

đánh giá vấn đề nghiên cứu 

và viết báo cáo khoa học. 

Bên cạnh đó, môn học chú 

trọng rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng sử dụng phần 

mềm để thu thập, xử lý dữ 

liệu định lượng bằng phần 

mềm SPSS bằng cách tích 

hợp giữa giảng dạy lý 

thuyết, thực hành và trải 

nghiệm thực tiễn. Đồng thời, 

môn học yêu cầu sinh viên 

rèn luyện tư duy phản biện, 

tư duy sáng tạo, kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng giao 

tiếp, đạo đức trong nghiên 

cứu để thực hiện một nghiên 

cứu kinh tế và tạo ra được 

sản phẩm nghiên cứu dưới 

dạng một đề tài NCKH.  

(23/12/2018). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 6 tại phòng 

9.2  

nghiên cứu) 

 Giữa kỳ: 20% 

(hình thức đánh 

giá thực hành 

trên máy)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức đánh 

giá đề cương 

nghiên cứu)    

14 

Kế toán tài 

chính 2 (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

quy trình cơ bản của hoạt 

động giao dịch ngoại tệ, 

thương mại, sản xuất, dịch 

vụ, phải thu phải trả nội bộ, 

xây dựng cơ bản và xây lắp. 

Sinh viên nắm được cách 

ghi nhận các nghiệp vụ kế 

toán liên quan đến các hoạt 

động trên và phân biệt các 

quy trình kế toán liên quan 

đến hoạt động giao dịch 

ngoại tệ, thương mại, sản 

xuất, dịch vụ, phải thu phải 

trả nội bộ, xây dựng cơ bản 

và xây lắp. Môn học cũng 

cung cấp cho sinh viên kỹ 

năng vận dụng tư duy phân 

tích và quản lý thời gian   

2 

Học phần gồm  4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số 1 

(ngày 10/9/2018) đến 

tuần số: 10 (ngày 

12/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

Học vào thứ 3 phòng 

9.2 

Quá trình: 10% 

(kiểm tra trên 

lớp) 

Giữa kỳ: 30% 

(thi tự luận)  

Cuối kỳ: 60% 

(thi tự luận)  

15 

Kế toán tài 

chính 3 (K22, 

năm 3, HK1) 

  Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

quy trình cơ bản của hoạt 

động đầu tư bất động sản, 

hoạt động thuê tài sản, hoạt 

động mua bán các khoản 

đầu tư tài chính, hoạt động 

huy động vốn dưới hình 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số 1 

(ngày 10/9/2018) đến 

tuần số: 10 (ngày 

12/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 10% 

(kiểm tra trên 

lớp) 

Giữa kỳ: 30% 

(thi tự luận)  

Cuối kỳ: 60% 

(thi tự luận)  
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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 

thức phát hành trái phiếu và 

phát hành cổ phiếu, sinh 

viên nắm được cách ghi 

nhận các nghiệp vụ kế toán 

liên quan đến các hoạt động 

trên và phân biệt các quy 

trình kế toán liên quan đến 

hoạt động thuê tài chính và 

thuê hoạt động; bất động sản 

đầu tư và các loại bất động 

sản khác; hoạt động huy 

động vốn và đầu tư vốn; 

phát hành trái phiếu và phát 

hành cổ phiếu. Môn học 

cũng cung cấp cho sinh viên 

kỹ năng vận dụng tư duy 

phân tích và quản lý thời 

gian. 

3 ,  

Học vào thứ 5 phòng 

10.2 

16 

Tài chính 

doanh nghiệp 

2 (K22, năm 

3, HK1) 

Tài chính doanh nghiệp 2 

hướng dẫn cách thức sử 

dụng kiến thức thời giá tiền 

tệ để phân tích 

quyết định đầu tư dài hạn 

(thông qua việc lập dự toán 

ngân sách đầu tư: xác định 

dòng tiền dự 

án, tính chi phí sử dụng vốn, 

các chỉ tiêu lựa chọn dự án 

đầu tư). Sau đó, học phần 

cung cấp 

kiến thức liên quan việc ra 

quyết định tài trợ của doanh 

nghiệp gồm các nguồn vốn, 

cấu trúc 

vốn, chính sách cổ tức, các 

hình thức vay. Học phần 2 

lần lượt phân tích các quyết 

định quản trị 

tài sản ngắn hạn như quản trị 

tiền, hàng tồn kho, khoản 

phải thu và lập kế hoạch tài 

chính. Cuối 

cùng dẫn nhập các chủ đề 

quản trị rủi ro, quản trị tài 

chính công ty đa quốc gia, 

các phương thức 

tài trợ lai và mua bán sáp 

nhập doanh nghiệp   

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/9/18) đến 

tuần số: 15 (ngày 

19/12/18) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A9.2, 

thứ 4 ca1, ca2 

  

Quá trình: 30% 

(làm kiểm tra + 

bài tình huống 

tích hợp cuối 

chương/ phát 

biểu tại lớp) 

Giữa kỳ: 20% 

(trắc nghiệm ) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  
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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 

17 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về đạo 

đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

18 

F2- Kế toán 

quản trị 1 

(ACCA) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về: 

bản chất, nguồn và mục đích 

của thông tin kế toán chi 

phí, như các khái niệm về kế 

toán chi phí, kế toán tài 

chính và kế toán quản trị; 

các cách phân loại chi phí và 

tập hợp chi phí; các kỹ thuật 

kế toán chi phí để xác định 

giá thành trong doanh 

nghiệp; kiến thức mở rộng 

như cung cấp thông tin để 

kiểm soát chi phí giúp nhà 

quản lý ra quyết định trong 

tương lai cũng được đề cập. 

Đồng thời, môn học còn rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng 

làm việc nhóm, tư duy phản 

biện và có ý thức học tập 

suốt đời.   

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 1 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/19) đến 

tuần số 6: (ngày 

04/03/19) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng P7.5, 

thứ 2 ca1, ca2 ; P2.5, 

thứ 6 ca1,P 2.6, ca2 

Quá trình: 20% 

(làm kiểm tra cá 

nhân+ bài  tập 

nhóm, thảo luận 

nhóm) 

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm ) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  

  

19 

F2- Kế toán 

quản trị 2 

(ACCA) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

  Môn học trang bị cho sinh 

viên những kiến thức về dự 

báo xu hướng, dự toán ngân 

sách, phân tích biến động 

chi phí của doanh nghiệp, 

thẩm định dự án đầu tư, đo 

lường hiệu quả hoạt động và 

cung cấp thông tin thích hợp 

để phục vụ cho ba chức 

năng cơ bản của kế toán 

quản trị là lập kế hoạch, 

kiểm soát và ra quyết đinh. 

Thông qua các kiến thức 

trên sinh viên sẽ nắm rõ bản 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 1 11 buổi. 

 Bắt đầu từ tuần số: 7 

(ngày 11/03/19) đến 

tuần số 12: (ngày 

15/04/19) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 7.5, 

thứ 2 ca1, ca2 ;P2.5,  

ca1,P2.6, ca2 thứ 6  

Quá trình: 20% 

(làm kiểm tra cá 

nhân+ bài  tập 

nhóm, thảo luận 

nhóm) 

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm ) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  
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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 

chất, chức năng, nội dung và 

các phương pháp của kế 

toán quản trị; sự khác biệt 

giữa kế toán tài chính và kế 

toán quản trị; và có thể cung 

cấp thông tin thích hợp cho 

quá trình ra quyết định ngắn 

hạn và dài hạn của nhà quản 

trị. Đồng thời, môn học còn 

rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư duy 

phản biện và có ý thức học 

tập suốt đời. 

20 

Kiểm toán và 

Dịch vụ đảm 

bảo (K22, 

năm 3, HK2) 

 Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các khái niệm cơ 

bản trong kiểm toán, các 

nguyên tắc về đạo đức nghề 

nghiệp kế toán và kiểm toán; 

quy trình kiểm toán; vai trò 

của kiểm toán trong nền 

kinh tế; các kỹ thuật để thu 

thập bằng chứng trong kiểm 

toán; các điều kiện để phát 

hành từng loại ý  kiến kiểm 

toán, các loại dịch vụ đảm 

bảo. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/18) đến 

tuần số: 15 (ngày 

19/12/18) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học thứ 2 tại phòng 

7.5, thứ 3 tại phòng 

2.1  

Quá trình: 10% 

(làm kiểm tra + 

thuyết trình tại 

lớp) 

Giữa kỳ: 30% 

(tự luận ) 

Cuối kỳ: 60% 

(tự luận)  

  

21 

ứng dụng 

MS-Excel 

trong kế toán 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Học phần nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức về việc 

sử dụng các hàm MS-Excel 

thường dùng vào trong công 

việc kế toán. Giúp sinh viên 

rèn luyện các kỹ năng về 

cách thức tổ chức cơ sở dữ 

liệu kế toán trên MS-Excel, 

vận dụng các hàm excel để 

thiết lập chứng từ, ghi nhận 

số liệu, lưu trữ dữ liệu, tổng 

hợp dữ liệu, lập sổ sách kế 

toán và báo cáo tài chính, 

vận dụng được tư duy phản 

biện để thực hiện các nghiệp 

vụ về kế toán. Đồng thời sử 

dụng thành thạo công cụ 

MS-Excel. Học phần cũng 

mong muốn giúp sinh viên 

hình thành được đức tính tỉ 

mỉ, cận thận và trung thực 

trong quá trình học tập và 

trong công việc.  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi, đối 

với tuần 2 buổi/3 tiết 

buổi hoặc 12 buổi, 

mỗi buổi 5 tiết. 

Bắt đầu từ  ngày 

07/01/19 đến ngày 

27/04/19) 

Học thứ 2,3,4 tại 

phòng 12.4, thứ 5 tại 

phòng 1.1 

  

  Quá trình: 

20% (Bài tập cá 

nhân 5%, bài 

tập nhóm 15%). 

Giữa kỳ: 30% 

(thực hành trên 

phòng máy)  

Cuối kỳ: 50% 

(thực hành trên 

phòng máy) 
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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 

22 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và quá trình lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam từ năm 

1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập trường 

tư tưởng chính trị vững 

vàng, phẩm chất đạo đức lối 

sống tốt. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

23 
Thuế (K22, 

năm 3, HK2) 

Mục tiêu chính của học phần 

này nhằm: Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức lý luận cơ 

bản về thuế, hiểu đúng các 

khái niện về đối tượng nộp 

thuế, đối tượng chịu thuế, 

những trường hợp không 

chịu thuế, căn cứ tính thuế, 

chế độ miễn giảm… trong 

từng sắc thuế. Sau khi học 

xong môn thuế, sinh viên sẽ 

biết vận dụng những kiến 

thức lý luận đã được trang bị 

để vận dụng vào việc đọc 

văn bản luật nhằm áp dụng 

các quy định của pháp luật 

thuế một cách đúng pháp 

luật. Mục đích của môn thuế 

giúp sinh viên có những 

kiến thức cơ bản trong lĩnh 

vực thuế để vận dụng vào 

các công việc quản lý chi 

phí Thuế tại doanh nghiệp.  

2 

 

Học phần gồm  6 

chương  

Dạy trong 10 tuần  

Bắt đầu từ ngày 

17/01/2019 

Mỗi tuần 3 tiết vào 

sáng thứ 6 tại phòng 

2.4 dạy 3 tiết đầu và 

2.5 dạy 3 tiết sau 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá theo hình 

thức trăc nghiệp 

điền khuyết và 

trắc nghiệp 

khách quan 

24 

Kế toán tài 

chính 4 (K22, 

năm 3, HK2) 

Mục tiêu của môn học này 

cung cấp cho sinh viên cách 

hạch toán các loại thuế phát 

sinh tại doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, sinh viên vận dụng 

các văn bản pháp luật về 

thuế xác định chi phí thuế 

TNDN hiện hành, chi phí 

thuế TNDN hoãn lại phát 

sinh trong kỳ kế toán. Sinh 

2 

Học phần gồm 6 

chương,  

Giảng trong 15 buổi, 

bắt đầu từ tuần thứ 1 

(07/01/2019) đến 

tuần 15 

(12/05/2019). Một 

buổi 3 tiết  

Vào thứ 3 tại phòng 

2.1  

Quá trình: 10% 

(hình thức 

Project) 

 Giữa kỳ: 30% 

(hình thức trắc 

nghiệm)  

Cuối kỳ: 60% 

(hình thức trắc 

nghiệm) 
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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 

viên hạch toán các nghiệp 

vụ điều chỉnh, các bút toán 

khoá sổ cuối kỳ. Đồng thời 

sinh viên tính được các chỉ 

tiêu trên báo cáo tài chính 

doanh nghiệp. Ngoài ra, học 

phần này rèn luyện cho sinh 

viên ý thức hợp tác làm việc 

nhóm và tôn trọng kỷ luật. 

Sau khi hoàn thành học phần 

này sinh viên có thể xác 

định thuế TNDN doanh 

nghiệp phải nộp thuế TNDN 

hoãn lại và lập báo cáo tài 

chính cho các doanh nghiệp 

độc lập.  

25 

Sổ sách kế 

toán (K22, 

năm 3, HK2) 

Mục tiêu môn học này, trang 

bị cho sinh viên kỹ năng 

thực hiện công việc cụ thể 

của từng kế toán viên trong 

các quy trình kế toán như kế 

toán thanh toán, kế toán tài 

sản cố định, kế toán hàng 

tồn kho, kế toán lương, kế 

toán giá thành, giá toán tiêu 

thụ, kế toán công nợ, kế toán 

tổng hợp. Ngoài ra, rèn cho 

sinh viên kỹ năng vận dụng 

tư duy phân tích các quy 

định của luật kế toán, thông 

tư hướng dẫn hoá đơn chứng 

từ để thu thập, kiểm tra và 

phân loại chứng từ cho từng 

quy trình kế toán trong công 

ty vừa và nhỏ 

2 

Học phần gồm 7 

chương. Giảng trong 

12 buổi, bắt đầu từ 

tuần thứ 1 

(07/01/2019) đến 

tuần 12 

(19/04/2019). Một 

buổi 4 tiết, vào chiều 

thứ 3 tại phòng 3.1; 

sáng chiều thứ 5 tại 

phòng 4.2 

  

Quá trình: 30% 

[Thực hành cá 

nhân 10%; 

Thực hành 

nhóm (hình 

thức Project) 

20%] 

 Giữa kỳ: 20% 

(tự luận)   

 Cuối kỳ: 50% 

(tự luận) 

26 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 
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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 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

27 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

28 

Kế toán tài 

chính 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học trang bị cho SV 

chuyên ngành Kế toán các 

kiến thức về công tác tổ 

chức, lập chứng từ, ghi sổ kế 

toán và trình bày công bố 

những yếu tố cơ bản liên 

quan đến kế toán bằng tiền 

& các khoản phải thu, kế 

toán hàng tồn kho, kế toán 

2  

   Quá trình: 

20% (hình thức 

bài kiểm tra cá 

nhân & bài 

kiểm tra nhóm) 

 Giữa kỳ: 30% 

(hình thức tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 
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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 

tài sản cố định, kế toán Nợ 

phải trả và kế toán vốn chủ 

sở hữu trên hệ thống báo cáo 

tài chính theo đúng chuẩn 

mực kế toán, chế độ kế toán 

và các văn bản pháp lý đang 

có hiệu lực tại Việt Nam. 

Ngoài ra, sinh viên được 

thực hành các kỹ năng tư 

duy phân tích, phối hợp 

nhóm để xử lý các tình 

huống thực tế có liên quan 

đến môn học. Sau khóa học, 

sinh viên sẽ có ý thức về 

việc cập nhật các văn bản 

pháp lý và tuân thủ các quy 

định pháp luật khi triển khai 

công tác kế toán tài chính. 

(hình thức tự 

luận 

  

  

29 

Nguyên lý 

thống kê 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bịcho 

sinh viên các kiến thức 

cơbản về:  

- Cung cấp một cách có 

hệthống quy trình và 

phương pháp nghiên cứu 

hiện tượng kinh tế Xã hội. 

Người học biết phương pháp 

viết phương án  điều tra , chỉ  

đạo thực hiện và xử lý, 

thông tin.  

- Vận dụng được các 

phương pháp phân tích 

thống kê viết báo cáo phân 

tích tình hình hoạt động của 

một đơn vị, địa phương, 

ngành, vùng kinh tế, từ đó 

có thể dự báo ngắn hạn và 

đưa ra các giải pháp hoàn 

thiện và phát triển cho đơn 

vịcác cấp.  

Sắp xếp dữ liệu, trình bày 

dữ liệu bằng bảng và đồ 

thịthống kê. 

2 

- Dạy ở HK2 – năm 

thứ hai 

- Học phần gồm: 6 

chương, giảng dạy 

trong 10 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 10 

của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Nguyễn Đình 

Khuông: Dạy 3 lớp. 

(ngành Kinh doanh 

thương mại) 

2. Lê Thị Hồng Thuy 

: Dạy 4 lớp. (ngành 

Quản trị kinh doanh) 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, bài 

kiểm tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở) 

30 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

trình, chi phí sinh hoạt 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  
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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 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

31 

Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về lý thuyết xác suất và 

thống kê gồm:  

(1) Xác suất của biến cố và các 

công thức tính xác suất;  

(2) Biến ngẫu nhiên và các đặc 

trưng biến ngẫu nhiên;  

và các quy luật phân phối xác 

suất thông dụng;  

(3) Các khái niệm thống kê, lý 

thuyết mẫu, quy luật phân phối 

mẫu;  

và ước lượng cho tham số;  

(4) Kiểm định các giả thuyết 

thống kê;  

(5) Tương quan và hồi quy 

tuyến tính. 

- Môn học trang bị cho sinh 

viên kiến thức cho việc vận 

dụng mô hình và tính toán 

xác suất, cũng như các kỹ 

năng về phân tích, tổng hợp 

3 

- Dạy ở HK1 – năm 

thứ hai 

- Học phần gồm : 6 

chương, giảng dạy 

trong 15 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 15 

của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Nguyễn Đình 

Khuông : Dạy 2 lớp. 

(ngành Kế toán kiểm 

toán) 

2. Đỗ Lư Công 

Minh : Dạy 2 lớp 

(ngành Tài chính 

ngân hàn g) 

3. Lê Vĩnh Thuận : 

Dạy 3 lớp (ngành 

Tài chính kế toán)   

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, bài 

kiểm tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở 
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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 đặc trưng cơ bản của dữ 

liệu thống kê, và từ đó tiếp 

tục vận dụng cho các môn 

học chuyên ngành và các 

công việc thực tế. 

Trong quá trình học sinh 

viên được cung cấp thêm 

các kỹ năng phân tích, suy 

luận logic, kỹ năng tự 

nghiên cứu, kỹ năng làm 

việc nhóm và kỹ năng sử 

dụng phần mềm thống kê. 

32 

Tin học cơ 

bản (K23, 

năm 2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

33 

Luật kinh tế 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên các 

luật căn bản trong lĩnh vực 

kinh doanh của Việt Nam 

như: Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thương mại, Luật Phá 

sản doanh nghiệp, Luật 

Cạnh tranh, Luật về Hợp 

đồng. 

2 

Học phần gồm 6 

chương 

- Chương 1: Pháp 

luật Doanh nghiệp 

- Chương 2: Pháp 

luật về Đầu tư 

- Chương 3: Pháp 

luật về phá sản 

- Chương 4: Pháp 

luật về Hợp đồng 

- Chương 5: Giải 

quyết tranh chấp 

trong kinh doanh. 

- Kiểm tra 

giữa kỳ (thi 

viết, trắc 

nghiệm và 

giải quyết tình 

huống): 40%  

- Thi kết thúc 

học phần (thi 

viết, cơ cấu 

gồm trắc 

nghiệm và 

giải quyết tình 

huống, đề 
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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 6: Pháp 

luật về Cạnh tranh 

và Chống bán phá 

giá. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

chung toàn 

trường, được 

sử dụng tài 

liệu): 60%   

34 

Anh văn 

chuyên ngành 

kế toán 1 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Ở học phần đầu tiên, môn 

học giới thiệu cho sinh viên 

làm quen các khái niệm 

cũng như từ vựng hay thuật 

ngữ tiếng Anh của chuyên 

ngành kế toán tài chính. Qua 

những hoạt động đọc, viết 

trên lớp, sinh viên sẽ biết 

cách định nghĩa những từ 

vựng về nghề nghiệp kế 

toán; học phương pháp đọc 

và soạn thảo bảng cân đối kế 

toán và bảng báo cáo kết 

quả kinh doanh cơ bản bằng 

tiếng Anh. Bên cạnh đó, 

sinh viên còn được giải thích 

những khái niệm cũng như 

thuật ngữ, từ vựng Anh Văn 

trong những chuyên đề cụ 

thể của ngành kế toán tài 

chính như: Quy trình kế toán 

cơ bản, bút toán điều chỉnh, 

hao mòn tài sản cố định... 

Ngoài ra, sinh viên sẽ được 

luyện tập phối hợp làm việc 

nhóm và ứng dụng vốn từ 

Anh Văn chuyên ngành của 

mình qua việc thực hiện bài 

thuyết trình bằng tiếng Anh 

về các chủ đề liên quan đến 

kế toán. Sinh viên cũng sẽ 

có cơ hội vận dụng được khả 

năng nghe, nói tiếng Anh 

nhằm giao tiếp được trong 

những tình huống công việc 

giả định trên lớp thuộc lĩnh 

vực kế toán sau này như 

phỏng vấn xin việc, hỏi xin 

số liệu, phân tích báo cáo tài 

chính...  

  

3 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/2019) 

đến tuần số: 15 (ngày 

12/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học phần 

được học hàng tuần 

vào sáng thứ 5 tại 

phòng 2.2 và chiều 

thứ 6 tại phòng 4.2  

  Quá trình: 

30% (Hình thức 

đánh giá: 

Thuyết trình và 

Hoạt động trên 

lớp); Thi Giữa 

kỳ trắc nghiệm: 

20% và Thi 

Cuối kỳ trắc 

nghiệm: 50% 



256 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

35 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới nước, 

các thể loại TV shows, các 

loại nhạc cụ, các thành ngữ 

liên quan đến cơ thể, các thể 

loại nhạc, các từ ngữ liên 

quan đến công việc, các 

chủng loài động vật, thế giới 

tự nhiên, các loại thức ăn 

đặc biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục đích, 

động từ khiếm khuyết, hiện 

tại hoàn thành tiếp diễn, 

trạng từ chỉ mức độ thường 

xuyên, used to vs get used 

to, quá khứ tiếp diễn, quá 

khứ hoàn thành, câu điều 

kiện loại 1, cấu trúc chỉ khả 

năng và sự chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các 

bài nói, bài viết ngắn theo 

chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, thuyết 

trình, viết đoạn văn ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống thường 

nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

36 

Kinh tế lượng 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về:  

- Mô hình hồi quy đơn, bội, 

biến giả và rèn luyện các kỹ 

năng phân tích, tính toán, lý 

giải, dự báo các vấn đề liên 

quan đến mô hình hồi quy.  

2 

- Dạy ở HK1 – năm 

thứ 2 

- Học phần gồm : 5 

chương, giảng dạy 

trong 10 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 10 

của học kỳ. 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, bài 

kiểm tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 
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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 phát hiện và 

khắc phục các khuyết tật cơ 

bản của mô hình hồi quy.  

- Sử dụng phần mềm Eviews 

để tìm kết quả, lý giải hệ số 

hồi quy cũng như dự báo các 

giá trị trung bình từ mô hình 

hồi quy.  

- Từ đó, sinh viên có thể áp 

dụng môn học để vào các 

môn chuyên ngành cũng như 

tham gia trình độ đào tạo sau 

đại học.  

- Giảng viên giảng 

dạy:  

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở) 

37 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

38 
F1- Kế toán 

trong kinh 

Môn học trang bị cho sinh 

viên các kiến thức cơ bản 
2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

Quá trình: 20% 

( bài  tập cá 
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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 

doanh 1 

(ACCA) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

trong quản trị doanh nghiệp 

như các loại hình, cơ cấu và 

môi trường hoạt động của tổ 

chức; lợi ích, tác động của 

các bên liên quan và trách 

nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp làm nền tảng cho 

việc xây dựng bộ phận kế 

toán  và hệ thống kiểm soát 

nội bộ trong tổ chức. Ngoài 

ra, môn học còn tạo điều 

kiện để sinh viên nâng cao 

trình độ tiếng Anh thông qua 

bộ tài liệu bằng tiếng Anh, 

rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm và giải quyết tình 

huống, cũng như ý thức tự 

học, tự nghiên cứu.   

trong 1 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/19) đến 

tuần số 1: (ngày 

01/03/19) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng P5.6, 

thứ 2 ca1, ca2 ; P8.5, 

thứ 6 ca1 và P3.5 ca 

1, P3.6 ca 2 thứ 5, 

P3.6 ca1 thứ 6 

nhân, bài tập 

nhóm) 

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  

  

39 

Kế toán tài 

chính 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

quy trình cơ bản của hoạt 

động giao dịch ngoại tệ, 

thương mại, sản xuất, dịch 

vụ, phải thu phải trả nội bộ, 

xây dựng cơ bản và xây lắp. 

Sinh viên nắm được cách 

ghi nhận các nghiệp vụ kế 

toán liên quan đến các hoạt 

động trên và phân biệt các 

quy trình kế toán liên quan 

đến hoạt động giao dịch 

ngoại tệ, thương mại, sản 

xuất, dịch vụ, phải thu phải 

trả nội bộ, xây dựng cơ bản 

và xây lắp. Môn học cũng 

cung cấp cho sinh viên kỹ 

năng vận dụng tư duy phân 

tích và quản lý thời gian.  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi , bắt 

đầu từ tuần thứ 1 

(07/01/2019) đến 

tuần thứ 11 

(25/03/2019) 

Mỗi buổi 3 giờ  

Vào thứ 5,6 

 tại phòng 3.5, 3.6  

   Quá trình: 

20% (hình thức 

bài kiểm tra cá 

nhân & bài 

kiểm tra nhóm) 

 Giữa kỳ: 30% 

(hình thức tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức tự 

luận 

  

  

40 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 
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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 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

41 

Tài chính 

doanh nghiệp 

1 (K23, năm 

2, HK2) 

  Học phần Tài chính doanh 

nghiệp nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức tài chính 

doanh nghiệp cơ bản như 

các quyết định tài chính, 

thời giá tiền tệ, các phương 

pháp định giá chứng khoán; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng trình bày cách tính 

toán thời giá tiền tệ phục vụ 

cho việc phân tích các tình 

huống tài chính; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng trình bày ý kiến cá 

nhân và ý thức học tập chủ 

động.  

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/19) đến 

tuần số: 15 (ngày 

7/5) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A7.6, 

thứ 2 và phòng 

A4.5,4.6 thứ 4 trong 

tuần.  

  

  Quá trình: 

30% (kiểm 

tra/thảo luận / 

phát biểu tại 

lớp, bài tập về 

nhà) 

Giữa kỳ: 20% 

(trắc nghiệm ) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  

42 

F1- Kế toán 

trong kinh 

doanh 2 

Học phần Kế toán trong 

kinh doanh 2 cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 1 10 buổi. 

  Quá trình: 

20% ( bài  tập 

cá nhân, bài tập 
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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 

(ACCA) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

cơ bản về quản trị nguồn 

nhân lực như lãnh đạo, động 

viên nhân viên, tuyển dụng, 

đào tạo và phát triển nhân 

viên, đánh giá hiệu quả lao 

động, tổ chức hệ thống 

truyền thông, hệ thống lưu 

trữ dữ liệu của nhân viên 

trong tổ chức. Đồng thời, 

học phần còn trang bị cho 

sinh viên kiến thức về đạo 

đức nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán. Ngoài ra, môn 

học còn tạo điều kiện để 

sinh viên nâng cao trình độ 

tiếng Anh thông qua bộ tài 

liệu bằng tiếng Anh, rèn 

luyện kỹ năng làm việc 

nhóm và giải quyết tình 

huống.   

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày11/03/19) đến 

tuần số 1: (ngày 

12/04/19) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng P5.6, 

thứ 2 ca1, ca2 ; P8.5, 

thứ 6 ca1 và P3.5 ca 

1, P3.6 ca 2 thứ 5, 

P3.6 ca1 thứ 6 

 

 

  

nhóm) 

Giữa kỳ: 30% 

(trắc nghiệm) 

Cuối kỳ: 50% 

(trắc nghiệm)  

43 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- -Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: thức ăn, nhà 

hàng, ngôn ngữ, miêu tả 

ngoại hình, tính cách, thời 

tiết, sức khỏe, du lịch. 

- -Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như danh từ 

đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng a, 

some, any, much, many, a 

lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, trạng 

từ chỉ cách thức (adverbs of 

manner), thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, hiện tại hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng có 

kiến thức cơ bản về một số 

luật chuyên ngành trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

- Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

- Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

- Kiểm tra 

giữa kỳ (thi 

viết): 40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

45 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

46 

Marketing 

căn bản 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học Marketing căn bản 

nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hoạt 

động marketing: Các khái 

niệm, thuật ngữ marketing 

cơ bản; Nguyên lý căn bản 

của marketing; Nghiên cứu 

thị trường – Hành vi khách 

hàng; Các công cụ 

marketing mix (Sản phẩm, 

Định giá, Phân phối, Chiêu 

thị).  

2 

Môn hoc̣ gồm 9 

Chương 

Bắt đầu từ tuần 1 – 

tuần 10  

Số tiết/buổi: 3 

Điểm giữa kỳ 

40% gồm: thảo 

luâṇ nhóm, 

kiểm tra cá 

nhân, thuyết 

trình) 

Điểm cuối kỳ 

60%: Bài thi cá 

nhân cuối kỳ 60 

phút, trắc 

nghiêṃ  

47 

Kinh tế vi mô 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức 

- Thị trường và sự can thiệp 

của chính phủ. 

- Hành vi của người tiêu 

dùng, người sản xuất trong 

thị trường. 

- Sự hình thành giá cả trong 

các thị trường khác nhau 

(thị trường cạnh tranh hoàn 

toàn, thị trường độc quyền 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

22/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 , 

Học tại phòng 10.1, 

thứ 3 tiết 1,2,3 

Môn học nhằm 

trang bị cho 

sinh viên các 

kiến thức 

- Thị trường và 

sự can thiệp 

của chính phủ. 

- Hành vi của 

người tiêu 

dùng, người 
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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 

hoàn toàn, thị trường cạnh 

tranh độc quyền và thị 

trường độc quyền nhóm) 

Kỹ năng: 

- Phân   tích, so sánh các thị 

trường khác nhau 

- Dự báo biến động giá cả 

thị trường 

- Tính toán sản lượng, chi 

phí, doanh thu và lợi nhuận 

của doanh nghiệp phù hợp 

với mục tiêu cụ thể 

- Phân tích các chính sách 

can thiệp của chính phủ vào 

thị trường. 

- Làm việc nhóm và tư duy 

giải quyết các vấn đề liên 

quan đến thị trường, người 

sản xuất và người tiêu 

dùng. 

Thái độ: 

- Tự học, tự nghiên cứu cập 

nhật kiến thức, nhận định 

đúng về thị trường.  

(K24KT5,6); phòng 

10.3 thứ 3 tiết 4,5,6 

(K24KT7,8); phòng 

4.1, thứ 4 tiết 1,2,3 

(K24KT9,10); phòng 

4.5 thứ 7 tiết 1,2,3 

(K24KT1,2); phòng 

4.5 thứ 7 tiết 4,5,6 

(K24KT3,4)   trong 

tuần. 

sản xuất trong 

thị trường. 

- Sự hình thành 

giá cả trong 

các thị trường 

khác nhau (thị 

trường cạnh 

tranh hoàn 

toàn, thị 

trường độc 

quyền hoàn 

toàn, thị 

trường cạnh 

tranh độc 

quyền và thị 

trường độc 

quyền nhóm) 

Kỹ năng: 

- Phân   tích, 

so sánh các thị 

trường khác 

nhau 

- Dự báo biến 

động giá cả thị 

trường 

- Tính toán sản 

lượng, chi phí, 

doanh thu và 

lợi nhuận của 

doanh nghiệp 

phù hợp với 

mục tiêu cụ thể 

- Phân tích các 

chính sách can 

thiệp của chính 

phủ vào thị 

trường. 

- Làm việc 

nhóm và tư 

duy giải quyết 

các vấn đề liên 

quan đến thị 

trường, người 

sản xuất và 

người tiêu 

dùng. 

Thái độ: 

- Tự học, tự 

nghiên cứu cập 
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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 

nhật kiến thức, 

nhận định 

đúng về thị 

trường.  

48 

Toán cao cấp 

ứng dụng 

trong kinh tế 

và kinh 

doanh 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về ma trận, định thức, 

hệ phương trình tuyến tính 

và bài toán quy hoạch 

tuyến tính. 

Môn học rèn luyện cho sinh 

viên các kỹ năng tư duy 

logic, làm việc nhóm, phân 

tích các mô hình kinh tế đơn 

giản như mô hình cân bằng 

thị trường, mô hình input – 

output, bài toán tối ưu một 

đại lượng kinh tế với hàm 

mục tiêu và các ràng buộc 

tuyến tính. 

2 

- Dạy ở HK1 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 3 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 10 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy:  

1. Cô Nguyễn Ngọc 

Kim Khánh: dạy 4  

lớp (ngành: KT-TC). 

2. Thầy Nguyễn Văn 

Lộc: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM, 

TCKT). 

3. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 1 lớp 

(ngành: QT-TM). 

4. Thầy Đỗ Lư Công 

Minh: dạy 4 lớp 

(ngành: QT-TM). 

5. Cô Trần Thị 

Nắng: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM, 

KT-TC). 

6. Thầy Trịnh Quốc 

Thành: dạy 4 lớp 

(ngành: QT-TM). 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 

49 

Toán cao cấp 

ứng dụng 

trong kinh tế 

và kinh 

doanh 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về Giải tích toán học gồm: 

Giới hạn, tính liên tục, sự 

khả vi, cực trị, và sự khả 

tích của hàm số một biến; 

Giới hạn, tính liên tục, sự 

khả vi, và cực trị của hàm số 

hai biến; Một số ứng dụng 

của Toán-giải tích trong 

kinh tế. 

- Môn học trang bị kỹ năng 

xây dựng và phân tích các 

2 

 - Dạy ở HK2 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 4 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 10 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy:  

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 
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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 

mô hình kinh tế đơn giản 

trên cơ sở kiến thức về toán 

giải tích mà sinh viên được 

cung cấp, kỹ năng tự nghiên 

cứu, tư duy logic và kỹ năng 

làm việc nhóm.  

1. Thầy Nguyễn 

Đình Khuông: dạy 5  

lớp (ngành: KT-TC). 

2. Thầy Nguyễn Văn 

Lộc: dạy 4 lớp 

(ngành: QT-TM, 

TCKT). 

3. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 5 lớp 

(ngành: KT-TC; 

QT-TM). 

4. Thầy Đỗ Lư Công 

Minh: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM). 

5. Cô Trần Thị 

Nắng: dạy 6 lớp 

(ngành: QT-TM). 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 

50 

Kinh tế vĩ mô 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

+ Các học thuyết kinh tế vĩ mô 

+ Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

+ Cách thức tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế vĩ mô 

+ Nguyên nhân gây ra các biến 

động kinh tế trong ngắn hạn và 

dài hạn 

+ Vai trò và tác động của các 

chính sách kinh tế vĩ mô của 

chính phủ 

Kỹ năng: 

+  Phân tích các biến động kinh 

tế trong ngắn hạn và dài hạn 

+ Giải thích và phân tích các 

chính sách kinh tế vĩ mô đến 

hoạt động của nền kinh tế 

+ Thu thập dữ liệu kinh tế 

+ Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu 

+ Làm việc nhóm 

Thái độ:  

+ Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

11/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3  

Học tại:  

+ Phòng 7.1, thứ 2 

tiết 7,8,9  

+ Phòng 7.1, thứ 2 

tiết 10,11,12  

+ Phòng 3.5, thứ 3 

tiết 4,5,6  

+ Phòng 3.5, thứ 3 

tiết 7,8,9  

+ Phòng 3.5, thứ 3 

tiết 10,11,12  

+ Phòng 3.5, thứ 4 

tiết 1,2,3  

+ Phòng 3.5, thứ 4 

tiết 4,5,6  

+ Phòng 3.5, thứ 5 

tiết 1,2,3   

+ Phòng 3.5, thứ 5 

tiết 4,5,6  

+ Phòng 5.6, thứ 6 

tiết 1,2,3  

+ Phòng 5.6, thứ 6 

tiết 4,5,6  

+ Quá trình: 

20% (Điểm 

danh, kiểm tra 

chuyên cần, bài 

tập, hoạt động 

nhóm) 

+ Giữa kỳ: 

30% (Thi trắc 

nghiệm) 

+ Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm) 
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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 

Trong tuần 

51 

Nguyên lý kế 

toán (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về khái niệm, thuật ngữ, 

phương pháp để thực hiện 

công việc kế toán một cách 

có hệ thống. Sinh viên hiểu 

rõ bản chất, nội dung của 

chu trình kế toán và cách 

thức thực hiện các nghiệp vụ 

trong từng bước của chu 

trình kế toán, từ đó nắm 

được cơ chế hình thành các 

luồng thông tin kế toán phục 

vụ cho việc ra quyết định 

kinh doanh. Bên cạnh mục 

tiêu cung cấp kiến thức, học 

phần này còn rèn luyện các 

kỹ năng chuyên môn để giúp 

sinh viên thực hiện được các 

nghiệp vụ trong chu trình kế 

toán và phân tích sự hình 

thành nên của hệ thống 

thông tin kế toán để phục vụ 

cho việc ra quyết định trong 

kinh doanh. Học phần này 

cũng mong muốn sinh viên 

hình thành được thái độ tích 

cực trong học tập và công 

việc sau này, gia tăng kỹ 

năng làm việc nhóm và có 

hiểu biết về đạo đức nghề 

nghiệp trong lĩnh vực tài 

chính – kế toán. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi , bắt 

đầu từ tuần thứ 19 

(07/01/2019) đến 

tuần thứ 11 

(11/05/2019) 

Mỗi buổi 3 giờ  

Vào thứ 3,5, 7 

 tại phòng 2.5, 3.5  

Quá trình: 20% 

(hình thức bài 

kiểm tra cá 

nhân & bài 

kiểm tra nhóm) 

 Giữa kỳ: 30% 

(hình thức trắc 

nghiệm & tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

(hình thức tự 

luận 

  

52 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 
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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 

53 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

54 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 
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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 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

55 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: những sự 

kiện quan trọng trong cuộc 

đời, các phương tiện giao 

thông, công việc & nghề 

nghiệp, công nghệ, việc nhà, 

du lịch, quần áo, thiết bị cấp 

cứu, môi trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như thì hiện tại 

hoàn thành, phân biệt các 

trạng từ for, since, already, 

yet, just, thì quá khứ đơn, thì 

quá khứ tiếp diễn, thì hiện 

tại tiếp diễn miêu tả kế 

hoạch cho tương lai, will và 

be going to, các động từ 

khiếm khuyết must / mustn’t 

/ have to / don’t have to / 

can/ can’t / might / may / 

will probably, câu điều kiện 

loại 0 và loại 1, mệnh đề 

 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 từ WHO, WHICH và 

THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

56 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

57 

Luật kinh tế 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên các 

luật căn bản trong lĩnh vực 

kinh doanh của Việt Nam 

như: Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thương mại, Luật Phá 

sản doanh nghiệp, Luật 

Cạnh tranh, Luật về Hợp 

đồng. 

2 

Học phần gồm 6 

chương 

- Chương 1: Pháp 

luật Doanh nghiệp 

- Chương 2: Pháp 

luật về Đầu tư 

- Chương 3: Pháp 

luật về phá sản 

- Chương 4: Pháp 

luật về Hợp đồng 

- Kiểm tra 

giữa kỳ (thi 

viết, trắc 

nghiệm và 

giải quyết tình 

huống): 40%  

- Thi kết thúc 

học phần (thi 

viết, cơ cấu 

gồm trắc 



269 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Chương 5: Giải 

quyết tranh chấp 

trong kinh doanh. 

- Chương 6: Pháp 

luật về Cạnh tranh 

và Chống bán phá 

giá. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

nghiệm và 

giải quyết tình 

huống, đề 

chung toàn 

trường, được 

sử dụng tài 

liệu): 60%   

 

10. Luật kinh tế 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

➢ Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

➢ Bắt đầu từ tuần số: 

4 (ngày 

24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

➢ Số tiết trong 1 

buổi: 3. 

➢ Học tại 5 địa 

điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

➢ Quá trình: 

40%: 

- Phối 

hợp làm việc 

nhóm, tổ chức 

và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện 

tinh thần thể 

thao trung 

thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

➢ Giữa kỳ: 

10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

➢ Cuối kỳ: 

50%: 

- Phân 

biệt được các 

kỹ thuật cơ bản 

của 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 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Áp dụng 

Luật thi đấu 

vào tập luyện 

và thi đấu. 

- Thực 

hiện được các 

kỹ thuật cơ bản 

của môn học. 

2 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

trình, chi phí sinh hoạt 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

Tự học, tự nghiên cứu 

3 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

2 giờ; 

- Học tại: 

+ Phòng 304A, thứ 

Ba, tiết 2, 3 (Nhóm 

2A); tiết 4, 5 (Nhóm 

1A); 

+ Phòng 503A, thứ 

Ba, tiết 2, 3 (Nhóm 

2B); tiết 4, 5 (Nhóm 

1B); 

+ Phòng 503A, thứ 

Bảy, tiết 2, 3 (Nhóm 

2A); tiết 4, 5 (Nhóm 

1A); 

+ Phòng 503B, thứ 

Bảy, tiết 2, 3 (Nhóm 

2B); tiết 4, 5 (Nhóm 

1B). 

- Quá trình: 

30% (Điểm 

danh, bài tập tự 

học, thi 

Speaking theo 

hình thức hỏi – 

trả lời ngắn); 

- Giữa kỳ: 20% 

(Thi trắc 

nghiệm giữa kỳ 

đề đóng); 

- Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng). 

3 

Kinh tế vĩ mô 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

➢ Kiến thức: 

- Các học thuyết kinh tế vĩ 

mô 

2 

- Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 10/9/2018) 

- Quá trình: 

20% (Điểm 

danh và kiểm 

tra chuyên cần) 
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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 của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể 

- Tác động của các chính 

sách kinh tế vĩ mô của 

chính phủ 

➢ Kỹ năng: 

- Giải thích, nhận định tình 

hình hoạt động của nền 

kinh tế 

- Phân tích tác động của 

các chính sách kinh tế vĩ 

mô đến hoạt đông của toàn 

bộ nền kinh tế  

- Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu 

- Làm việc nhóm,  

➢ Thái độ:  

Giúp sinh viên hình thành được 

các  đức tính trung thực, cẩn 

thận, chăm chỉ và có trách 

nhiệm trong công việc  

đến tuần số: 10 (ngày 

17/11/2018) 

- Số tiết trong 1 buổi: 

3  

- Học tại phòng 

502B, thứ Hai, tiết 

1,2,3 (K23L01); tiết 

4,5,6 (K23L02) 

  

- Giữa kỳ: 

30% (Thi trắc 

nghiệm) 

- Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm) 

4 

Luật Hình sự 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Học phần cung cấp  cho sinh 

viên khái niệm, nhiệm vụ, 

những nguyên tắc cơ bản  

của luật hình sự; khái niệm, 

cấu tạo và hiệu lực củađạo 

luật hình; tội phạm, cấu 

thành tội phạm; khách thể và 

chủ thể của tội phạm; khái 

niệm trách nhiệm hình sự; 

mụcđích của hình phạt, hệ 

thống hình phạt và các biện 

pháp tư pháp tư pháp khác, 

trách nhiệm hình sự của 

người chưa thành niên phạm 

tội; các loại tội phạm về 

kinh tế. 

3 

- Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi.  

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 11/9/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

18/12/2018)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

502B, thứ Ba, tiết 1, 

2, 3 (K23L01); tiết 4, 

5, 6 (K23L02). 

- Quá trình: 

20% (thuyết 

trình, thảo 

luận); 

- Giữa kỳ: 30% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi tự 

luận) 

5 

Luật Hôn 

nhân và gia 

đình (K23, 

năm 2, HK1) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên khái niệm và các 

nguyên tắc cơ bản của Luật 

Hôn nhân và gia đình Việt 

Nam; quan hệ pháp luật hôn 

nhân và gia đình; sự phát 

triển của Luật hôn nhân và 

gia đình Việt Nam; các chế 

định cụ thể của Luật hôn 

nhân và gia đình Việt nam; 

kết hôn, hủy hôn trái pháp 

luật; quan hệ giữa vợ và 

2 

- Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi.  

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 15/9/2018) 

đến tuần số: 12 (ngày 

01/12/2018)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

502B, thứ Bảy, tiết 1, 

- Quá trình: 

20% (thuyết 

trình, thảo 

luận); 

- Giữa kỳ: 30% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi tự 

luận). 
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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 

chồng, giữa cha mẹ với các 

con và các thành viên khác 

trong gia đình; quan hệ cấp 

dưỡng giữa các thành viên 

trong gia đình; chấm dứt 

hôn nhân 

2, 3 (K23L01); tiết 4, 

5, 6 (K23L02). 

6 

Luật Thương 

mại 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về 

thương nhân và hoạt động 

thương mại, các kiến thức về 

bản chất pháp lý của doanh 

nghiệp tư nhân và hộ kinh 

doanh, công ty hợp danh, 

công ty cổ phần, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, nhóm 

công ty.  

- Giúp cho sinh viên hiểu 

biết về phương thức thành 

lập doanh nghiệp và quy chế 

pháp lý về thành viên của 

doanh nghiệp, tổ chức quản 

lý doanh nghiệp, tổ chức lại, 

giải thể doanh nghiệp. Một 

số vấn đề pháp lý đặc thù về 

doanh nghiệp có vốn nhà 

nước, quy chế pháp lý về 

hợp tác xã, pháp luật về 

nhóm công ty cũng như khái 

quát về phá sản, pháp luật về 

phá sản và thủ tục phá sản 

doanh nghiệp. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư duy 

giải quyết vấn đề và hình 

thành ý thức học tập suốt 

đời.  

2 

- Học phần gồm 13 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 11/9/2018) 

đến tuần số: 12 (ngày 

27/11/2018)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

602B, thứ Ba, tiết 7, 

8, 9 (K23L01); tiết 

10, 11, 12 (K23L02). 

- Quá trình: 

20% (thuyết 

trình, thảo 

luận); 

- Giữa kỳ: 30% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi tự 

luận). 

7 

Công pháp 

quốc tế (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về 

Công pháp Quốc tế.  

- Vận dụng hiệu quả kiến 

thức Công pháp Quốc tế vào 

chuyên môn và thực tiễn đời 

sống. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư duy 

giải quyết vấn đề và hình 

thành ý thức học tập suốt 

đời.  

3 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 12/9/2018) 

đến tuần số: 15 (ngày 

19/12/2018)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

602B, thứ Tư, tiết 1, 

2, 3 (K23L02); tiết 4, 

5, 6 (K23L01). 

- Quá trình: 20 

% (thuyết trình, 

bài tập, tranh 

luận); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 



273 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

8 

Luật học so 

sánh (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về 

các dòng họ pháp luật chủ 

đạo trên thế giới thông qua 

phương pháp tiếp cận so 

sánh luật.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết lí luận 

chung về luật học so sánh, 

các dòng họ pháp luật chủ 

đạo trên thế giới và một số 

chế định pháp luật đặc thù 

của những hệ thống pháp 

luật điển hình để áp dụng 

chúng trong các hệ thống 

luật trên thế giới. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư duy 

giải quyết vấn đề và hình 

thành ý thức học tập suốt 

đời.  

2 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 13/9/2018) 

đến tuần số: 12 (ngày 

29/11/2018)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 502B, thứ 

Năm, tiết 1, 2, 3 

(K23L01); 

+ Phòng 602B, thứ 

Năm, tiết 4, 5, 6 

(K23L02). 

- Quá trình: 20 

% (thảo luận, 

phát biểu); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận). 

9 

Luật Dân sự 

2: Hợp 

đồng&bồi 

thường HĐ 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Trang bị cho người học 

cho sinh viên các lý thuyết 

chung về luật hợp đồng, lý 

thuyết về trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng. Những quy định 

chung về hợp đồng, bao 

gồm khái niệm, hình thức, 

nội dung của hợp đồng, giao 

kết hợp đồng, hiệu lực, thực 

hiện, sửa đổi và chấm dứt 

hợp đồng dân sự, cách phân 

loại hợp đồng; điều kiện 

phát sinh, nguyên tắc bồi 

thường, trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng, cách xác định thiệt hại 

và bồi thường thiệt hại. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào thực 

tiễn. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư duy 

giải quyết vấn đề và hình 

thành ý thức học tập suốt 

đời.  

2 

 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 13/9/2018) 

đến tuần số: 12 (ngày 

29/11/2018)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 602B, thứ 

Năm, tiết 1, 2, 3 

(K23L02); 

+ Phòng 502B, thứ 

Năm, tiết 4, 5, 6 

(K23L01). 

- Quá trình: 

25% (chuyên 

cần, phát biểu, 

thảo luận); 

- Giữa kỳ: 15% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 
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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 

Luật Tố tụng 

dân sự (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về: 

Khái niệm và các nguyên 

tắc cơ bản của luật tố tụng 

dân sự; chủ thể quan hệ 

pháp luật dân sự, thẩm 

quyền của toà án nhân dân; 

chứng minh và chứng cứ 

trong tố tụng dân sự; biện 

pháp khẩn cấp tạm thời; thủ 

tục giải quyết vụ việc dân 

sự (tại tòa án cấp sơ thẩm 

và phúc thẩm theo thủ tục 

thông thường, theo thủ tục 

rút gọn; thủ tục xét lại bản 

án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của toà án; 

giải quyết việc dân sự.  

3 

- Học phần gồm 13 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi.  

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 9/1/2019) 

đến tuần số: 36 (ngày 

08/5/2019).  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 503A, thứ 

Tư, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01-LU); 

+ Phòng 502B, thứ 

Tư, tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02-LU). 

- Quá trình: 

10% (Thực hiện 

cá nhân vào 

tuần học thứ 8, 

trên lớp). Hình 

thức: Nhận định 

+ tình huống. 

Thời gian: 45 

phút (chỉ được 

sử dụng văn bản 

quy phạm pháp 

luật). 

- Giữa kỳ: 40% 

(Điểm kiểm tra 

thường xuyên 

và diễn án giả 

định). 

- Cuối kỳ: 50% 

(Thực hiện cá 

nhân trên lớp 

theo lịch thi tập 

trung của 

Trường). Hình 

thức: Nhận định 

+ tình huống. 

Thời gian: 75 

phút (chỉ được 

sử dụng văn bản 

quy phạm pháp 

luật). 

11 

Luật Ngân 

hàng (K23, 

năm 2, HK2) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên khái niệm và các 

nguyên tắc cơ bản của Luật 

Ngân hàng; quan hệ pháp 

luật ngân hàng; các chế 

định cụ thể của pháp luật 

ngân hàng; các quan hệ xã 

hội phát sinh trong hoạt 

động quản lý nhà nước về 

ngân hàng, quan hệ xã hội 

phát sinh giữa tổ chức tín 

dụng (TCTD) và khách 

hàng trong hoạt động ngân 

hàng.  

3 

- Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 9/1/2019) 

đến tuần số: 36 (ngày 

8/5/2019)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 502B, thứ 

Tư, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01-LU); 

+ Phòng 503A, thứ 

Tư, tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02-LU). 

- Quá trình: 

10% (thảo luận, 

phát biểu); 

- Giữa kỳ: 30% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 

12 

Luật Đất đai 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp/trang bị  cho sinh 

viên kiến thức về những vấn 

đề lý luận chung và hệ thống 

2 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Quá trình: 

30% (phát biểu, 

thảo luận: 15%; 
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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 

quy định pháp luật thực định 

của luật đất đai.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết đã học để 

áp dụng vào việc giải quyết 

tình huống (case study/bài 

tập) cụ thể gắn với thực tiển; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng giao tiếp, làm việc 

nhóm (bài tập nhóm/thuyết 

trình theo nhóm); Vận dụng 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, cũng như định 

hướng chọn vấn đề nghiên 

cứu khoa học và ý thức học 

tập suốt đời 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 11/1/2019) 

đến tuần số: 31 (ngày 

5/4/2019)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 502B, thứ 

Sáu, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01-LU); 

+ Phòng 501A, thứ 

Sáu, tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02-LU). 

thuyết trình, bài 

tập nhóm: 

15%); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi tự 

luận). 

13 

Pháp luật 

xuất nhập 

khẩu (K23, 

năm 2, HK2) 

Sau khi học xong học phần, 

sinh viên sẽ đạt được các 

kiến thức và kỹ năng cơ bản 

sau đây: 

- Hiểu được kiến thức cơ 

bản về hoạt động xuất nhập 

khẩu, pháp luật về xuất nhập 

khẩu; 

- Thực hiện được những quy 

trình, thủ tục có liên quan 

khi tiến hành các hoạt động 

xuất nhập khẩu;  

- Có khả năng quản lý hành 

chính trong trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu, thủ tục Hải 

quan và các phương thức 

thanh toán trong xuất nhập 

khẩu;  

- Có khả năng tư vấn, soạn 

thảo tài liệu điều hành các 

hoạt động xuất nhập khẩu 

trong thực tiễn; 

- Chủ động tích cực tham 

gia vào bài học, có tư duy 

sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu. 

2 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 8/1/2019) 

đến tuần số: 31 (ngày 

2/4/2019)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

502B, thứ Ba, tiết 7, 

8, 9 (Nhóm 01-LU); 

tiết 10, 11, 12 (Nhóm 

02-LU). 

- Quá trình: 

20% (làm bài 

tập: 10%;phát 

biểu, thảo luận: 

10%); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 

14 

Pháp luật 

kinh doanh 

bất động sản 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về: 

Những quy định chung về 

kinh doanh bất động sản 

(nguyên tắc hoạt động kinh 

doanh bất động sản, các điều 

2 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi.  

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 10/1/2019) 

- Quá trình: 

10% (Thực hiện 

cá nhân vào 

tuần học thứ 6, 

trên lớp). Hình 

thức: Nhận định 
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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 

kiện bất động sản được kinh 

doanh, điều kiện phạm vi 

hoạt động đối với tổ chức và 

cá nhân kinh doanh bất động 

sản); kinh doanh nhà, công 

trình xây dựng; kinh doanh 

quyền sử dụng đất và dịch 

vụ bất động sản; hợp đồng 

kinh doanh bất động sản; 

tranh chấp và giải quyết 

tranh chấp trong hoạt động 

kinh doanh bất động sản và 

quản lý nhà nước đối với thị 

trường bất động sản. Sinh 

viên nắm được các quy 

trình, thủ tục pháp lí trong 

kinh doanh bất động sản 

như: quy trình thực hiện dự 

án đầu tư kinh doanh bất 

động sản, quy trình mua 

bán, chuyển nhượng, cho 

thuê, thuê mua bất động sản 

trong kinh doanh… 

đến tuần số: 31 (ngày 

4/4/2019)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

502B, thứ Năm, tiết 

7, 8, 9 (Nhóm 01-

LU); tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02-LU). 

+ tình huống. 

Thời gian: 30 

phút (chỉ được 

sử dụng văn bản 

quy phạm pháp 

luật). 

- Giữa kỳ: 30% 

(Điểm kiểm tra 

thường xuyên 

và soạn thảo 

hợp đồng). 

- Cuối kỳ: 60% 

(Thực hiện cá 

nhân trên lớp 

theo lịch thi tập 

trung của 

Trường). Hình 

thức: Nhận định 

+ tình huống. 

Thời gian: 60 

phút (chỉ được 

sử dụng văn bản 

quy phạm pháp 

luật). 

15 

Luật Thương 

mại 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

- Về kiến thức: học phần 

trang bị cho sinh viên những 

kiến thức pháp luật về hoạt 

động mua bán hàng hóa; 

hoạt động trung gian thương 

mại; xúc tiến thương mại; 

cung ứng dịch vụ thương 

mại; đấu giá, đấu thầu hàng 

hóa, dịch vụ; nhượng quyền 

thương mại cũng như chế 

tài, phương thức giải quyết 

tranh chấp trong thương 

mại, thủ tục giải quyết tranh 

chấp thương mại bằng trọng 

tài thương mại.. 

- Về kỹ năng: vận dụng quy 

định pháp luật để giải quyết 

tranh chấp, tư vấn đàm 

phán, ký kết hợp đồng 

thương mại.  

2 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 11/1/2019) 

đến tuần số: 31 (ngày 

5/4/2019)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 501A, thứ 

Sáu, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01-LU); 

 + Phòng 502B thứ 

Sáu, tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02-LU). 

- Quá trình: 

20% (chuyên 

cần: 10%; bt 

nhóm, phát 

biểu: 10%); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 

16 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng: từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

3 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

- Quá trình: 

30% (Điểm 

danh, bài tập tự 

học, thi 

Speaking theo 
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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 môn thể thao dưới nước, 

các thể loại TV shows, các 

loại nhạc cụ, các thành ngữ 

liên quan đến cơ thể, các thể 

loại nhạc, các từ ngữ liên 

quan đến công việc, các 

chủng loài động vật, thế giới 

tự nhiên, các loại thức ăn 

đặc biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như hiện tại 

hoàn thành và quá khứ đơn, 

mệnh đề chỉ mục đích, động 

từ khiếm khuyết, hiện tại 

hoàn thành tiếp diễn, trạng 

từ chỉ mức độ thường xuyên, 

used to vs get used to, quá 

khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn 

thành, câu điều kiện loại 1, 

cấu trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các 

bài nói, bài viết ngắn theo 

chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, thuyết 

trình, viết đoạn văn ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong các 

chủ đề cuộc sống thường 

nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

2 giờ. 

- Học tại: 

+ Phòng 603A, thứ 

Ba, tiết 8, 9 (Nhóm 

07 – LU); tiết 10, 11 

(Nhóm 09 – LU); 

+ Phòng 605A, thứ 

Ba, tiết 8, 9 (Nhóm 

08 – LU), tiết 10, 11 

(Nhóm 10 – LU); 

+ Phòng 603A, thứ 

Năm, tiết 8, 9 (Nhóm 

07 – LU); tiết 10, 11 

(Nhóm 09 – LU); 

+ Phòng 605A, thứ 

Năm, tiết 8, 9 (Nhóm 

08 – LU); tiết 10, 11 

(Nhóm 09 – LU).  

hình thức hỏi – 

trả lời ngắn)  

- Giữa kỳ: 20%  

(Thi trắc 

nghiệm giữa kỳ 

đề đóng) 

- Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng) 

17 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

➢ Học phần gồm 4 

chương, thực 

hiện trong 15 

buổi. 

➢ Bắt đầu từ tuần 

số: 19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 

(ngày 

13/5/2019). 

➢ Số tiết trong 1 

buổi: 3. 

➢ Học tại 5 địa 

điểm: 

➢ Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 
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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 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

đó có điểm 

danh. 

➢ Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

➢ Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

- Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

18 

Luật Tài 

chính (K23, 

năm 2, HK2) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên khái niệm và các 

nguyên tắc cơ bản của Luật 

Tài chính Việt Nam; quan 

hệ pháp luật tài chính; các 

chế định cụ thể của pháp 

luật tài chính; các hoạt động 

thu, chi của ngân sách nhà 

nước, các hoạt động quản lý 

quỹ, quyết toán ngân sách, 

các hoạt động tạo lập quỹ 

ngân sách nhà nước, ứng xử 

của nhà nước khi bội chi 

ngân sách và tạm thời thiếu 

hụt ngân sách.  

3 

- Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/1/2019) 

đến tuần số: 36 (ngày 

6/5/2019)  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: Phòng 

502B, thứ Hai, tiết 7, 

8, 9 (Nhóm 01-LU); 

tiết 10, 11, 12 (Nhóm 

02-LU). 

- Quá trình: 

10% (thảo luận, 

phát biểu); 

- Giữa kỳ: 30% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 

19 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và các 

cụm từ thông dụng liên quan 

đến các chủ đề: thức ăn, nhà 

hàng, ngôn ngữ, miêu tả 

ngoại hình, tính cách, thời 

tiết, sức khỏe, du lịch. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như danh từ 

đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng a, 

3 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

2 giờ; 

- Học tại: 

+ Phòng 304A, thứ 

Ba, tiết 9, 10 (Nhóm 

- Quá trình: 

30% (Điểm 

danh, bài tập tự 

học. thi 

Speaking theo 

hình thức hỏi – 

trả lời ngắn);  

- Giữa kỳ: 20%  

(Thi trắc 

nghiệm giữa kỳ 

đề đóng); 
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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 

some, any, much, many, a 

lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, trạng 

từ chỉ cách thức (adverbs of 

manner), thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, hiện tại hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực. 

9); tiết 11, 12 (Nhóm 

11); 

+ Phòng 603A, thứ 

Ba, tiết 9, 10 (Nhóm 

10); tiết 11, 12 

(Nhóm 12); 

+ Phòng 901B, thứ 

Tư, tiết 9, 10 (Nhóm 

9); tiết 11, 12 (Nhóm 

11); 

+ Phòng 803B, thứ 

Tư, tiết 9, 10 (Nhóm 

10); tiết 11, 12 

(Nhóm 12).  

- Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng). 

20 

Logic học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Nâng cao khả năng tư duy 

của sinh viên, áp dụng thành 

thạo tri thức logic cơ bản 

vào chuyên môn 

2 

- Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) đến 

tuần số: 10 (ngày 

14/11/2018); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 602B, thứ 

Hai, tiết 7, 8, 9 

(K24L03); 

+ Phòng 901B, thứ 

Ba, tiết 7, 8, 9 

(K24L01); 

+ Phòng 802B, thứ 

Tư, tiết 7, 8, 9 

(K24L04); tiết 10, 

11, 12 (K24L02).  

- Quá trình: 

30% (phát biểu, 

tranh luận); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi trắc 

nghiệm); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi trắc 

nghiệm). 

21 

Luật Hiến 

pháp (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

Luật Hiến pháp Việt Nam: 

- Khái quát về Luật Hiến 

pháp, Hiến pháp và lịch sử 

lập hiến Việt Nam; 

- Vị trí, vai trò của các bộ 

phận trong hệ thống chính 

trị; 

- Quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công 

dân; 

3 

- Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) đến 

tuần số: 15 (ngày 

20/12/2018); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 602B, thứ 

Hai, tiết 10, 11, 12 

(K24L03); 

- Quá trình: 

20% (phát biểu, 

tiểu luận); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 

-  
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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 tắc tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước 

nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; 

- Chế độ bầu cử; 

- Tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan nhà nước trong 

bộ máy nhà nước nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam: Quốc hội, Chủ tịch 

nước, Chính phủ, Tòa án 

nhân dân và Viện kiểm sát 

nhân dân, Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

-  

+ Phòng 502B, thứ 

Năm, tiết 7, 8, 9 

(K24L01); 

+ Phòng 602B, thứ 

Năm, tiết 10, 11, 12 

(K24L04); 

+ Phòng 901B, thứ 

Sáu, tiết 10, 11, 12 

(K24L02). 

22 

Lý luận về 

Nhà nước và 

Pháp luật 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản 

môn học Lý luận Nhà nước 

và Pháp luật của chương 

trình đại học nhằm chọn lọc 

để phân tích, tổng hợp, đánh 

giá và và vận dụng vào thực 

tiễn. 

3 

- Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

1 (ngày 11/9/2018) 

đến tuần số: 15 

(ngày 18/12/2018); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 901A, thứ 

Ba, tiết 7, 8, 9 

(K24L03, K24L04); 

+ Phòng 901A, thứ 

Ba, tiết 10, 11, 12 

(K24L01, K24L02). 

- Quá trình: 

25% (hỏi đáp 

trên lớp); 

- Giữa kỳ: 25% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi tự 

luận). 

23 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- - Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

- Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 1 

(14/9/2018) đến tuần 

10 (16/11/2018); 

- Số giờ trong 1 

buổi: 3; 

- Học tại phòng 

901A, thứ Sáu, tiết 

1, 2, 3 (K24L01, 

K24L02, K24L03), 

tiết 4, 5, 6 

(K24L04). 

- Quá trình: 

20% (làm việc 

nhóm); 

- Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận + trắc 

nghiệm); 

- Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy). 

24 

Kinh tế vi mô 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

-  Thị trường và sự can thiệp 

của chính phủ. 

2 

- Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

- Quá trình: 

20% (Điểm 

danh và kiểm 

tra chuyên cần) 
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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 

- Hành vi gười tiêu dùng và 

người sản xuất trong thị 

trường. 

- Sự hình thành giá cả trong 

các cấu trúc thị trường khác 

nhau  

Kỹ năng: 

- Phân tích, đánh giá tình hình 

biến động của thị trường 

- Phân tích các chính sách can     

thiệp của chính phủ vào thị 

trường. 

- Làm việc nhóm và tư duy 

giải quyết các vấn đề liên 

quan đến thị trường, người 

sản xuất và người tiêu dùng. 

Thái độ: 

- Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc   

- Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 17/11/2018) 

- Số tiết trong 1 buổi: 

3  

- Học tại: 

+ Phòng 901B, thứ 2 

tiết 4,5,6 (K24 L02); 

+ Phòng 602B, thứ 5 

tiết 7,8,9 (K24L03);  

+ Phòng 502B, thứ 5 

tiết 10,11,12 

(K24L01); 

+ Phòng 901B, thứ 6 

tiết  1,2,3 (K24L04) 

trong tuần.  

- Giữa kỳ: 

30% (Thi trắc 

nghiệm) 

- Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm) 

25 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

-  Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

- Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (08/1/2019) đến 

tuần số 36 

(13/5/2019; 

- Số giờ trong 1 

buổi: 3; 

- Học tại phòng 

901A, thứ Ba, tiết 7, 

8, 9 (05 – LU); tiết 

10, 11, 12 (06 – 

LU). 

- Quá trình: 

20% (làm việc 

nhóm) 

- Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

- Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

26 

Luật Hành 

chính (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị sinh viên những 

kiến thức cơ bản về Luật  

hành chính, hướng dẫn cho 

sinh viên phương pháp vận 

dụng các kiến thức lý luận 

và pháp luật hành chính thực 

định đã học vào việc đánh 

giá, giải quyết các tình 

huống quản lý nhà nước. 

3 

- Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 7/1/2019) 

đến tuần số: 31 

(ngày 05/4/2019); 

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 501A, thứ 

Hai, tiết 7, 8, 9 

- Quá trình: 

10% (chuyên 

cần, bài tập); 

- Giữa kỳ: 30% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận). 
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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 

(Nhóm 01-LU); tiết 

10, 11, 12 (Nhóm 02 

– LU); 

+ Phòng 501A, thứ 

Năm, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 03 – LU); 

tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 04 - LU). 

27 

Luật Dân sự 

1: Tài sản và 

thừa kế (K24, 

năm 1, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên các 

lý thuyết chung về những 

yếu tố cơ bản của ngành 

luật dân sự, quan hệ pháp 

luật dân sự, căn cứ phát 

sinh, thay đổi, chấm dứt 

quan hệ pháp luật dân sự; 

xác định được các chủ thể 

của quan hệ pháp luật dân 

sự; khái niệm, phân loại tài 

sản; nội dung quyền sở hữu 

và các quyền khác đối với 

tài sản; các quy định chung 

về thừa kế, thừa kế   di 

chúc, thừa kế theo pháp 

luật, thanh toán và phân 

chia di sản. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để giải 

quyết các tình huống phát 

sinh trên thực tế liên quan 

đến giao dịch dân sự, sở 

hữu, thừa kế.  

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư 

duy giải quyết vấn đề, khả 

năng tự học, tự nghiên 

cứu.và hình thành ý thức 

học tập suốt đời.  

2 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 19 

(ngày 11/1/2019) đến 

tuần số: 31 (ngày 

6/4/2019).  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 304A, thứ 

Sáu, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01 – LU); tiết 

10, 11, 12 (Nhóm 02 

– LU); 

+ Phòng 501A, thứ 

Bảy, tiết 1, 2, 3 

(Nhóm 03 – LU); tiết 

4, 5, 6 (Nhóm 04 – 

LU). 

- Quá trình: 

20% (thông 

qua phát biểu, 

thảo luận, 

chuyên cần, bài 

tập) 

- Giữa kỳ: 

20% thông qua 

hình thức thi 

tự luận giữa kỳ 

đề mở (30 

phút) 

- Cuối kỳ: 

60% thông qua 

hình thức thi 

tự luận cuối kỳ 

đề mở 75 phút) 

28 

Lịch sử nhà 

nước và pháp 

luật (K24, 

năm 1, HK2) 

- Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản môn học Lịch sử Nhà 

nước và Pháp luật của 

chương trình đại học  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết nhằm 

chọn lọc để phân tích, tổng 

hợp, đánh giá và và vận 

dụng vào thực tiễn. 

2 

- Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 

19 (ngày 8/1/2019) 

đến tuần số: 31 

(ngày 4/4/2019).  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

Quá trình: 20% 

(phát biểu, thảo 

luận); 

Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi trắc 

nghiệm, tự 

luận); 

Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi tự 

luận. 
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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 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, tư 

duy giải quyết vấn đề và 

hình thành ý thức học tập 

suốt đời.  

+ Phòng 501A, thứ 

Ba, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01 – LU); 

tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02 – LU); 

+ Phòng 501A, thứ 

Năm, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 03 – LU); 

tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 04 – LU). 

29 

Lịch sử văn 

minh thế giới 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức về các nền văn 

minh cổ phương Đông, 

phương Tây cổ đại, trung 

cận đại và văn minh thế kỉ 

XX, rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng thảo luận, làm 

việc nhóm, tận dụng các 

nguồn tài liệu sẵn có trên 

các website học văn hóa, 

văn minh Đông- Tây để 

nâng cao khả năng tự học, 

giúp sinh viên hình thành 

được đức tính chủ động, 

trung thực, kiên trì, có trách 

nhiệm trong học tập và công 

việc.  

2 

- Học phần gồm 4 

phần, thực hiện 

trong 10 tuổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 

19 (ngày 11/1/2019) 

đến tuần số: 31 

(ngày 5/4/2019).  

- Số tiết trong 1 

buổi: 03 tiết. 

- Học tại phòng 

303A, thứ Sáu, tiết 

7, 8, 9 (Nhóm 01 – 

LU); tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02 – LU). 

- Quá trình: 

10% (chuyên 

cần); 

- Giữa kỳ: 40% 

(làm bài thu 

hoạch); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm tiểu luận). 

30 

Nguyên lý 

Quản trị kinh 

doanh (K24, 

năm 1, HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về những khái 

niệm, vai trò chức năng căn 

bản của hoaṭ động quản tri ̣ 

kinh doanh của một doanh 

nghiệp trong nền kinh tế thi ̣

trường hiện đaị.  

- Nắm đươc̣ các vấn đề căn 

bản mà các nhà quản tri ̣ 

doanh nghiệp phải thấu hiểu 

và phải làm khi tiến hành 

các hoaṭ động kinh doanh. 

- Xử lý các tình huống cơ 

bản trong công tác quản trị 

kinh doanh của một doanh 

nghiệp trên cơ sở vận dụng 

lý thuyết đã học. 

2 

- Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 

19 (ngày 12/1/2019) 

đến tuần số: 31 (ngày 

6/4/2019).  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại phòng 

501A, thứ Bảy, tiết 

7, 8, 9 (Nhóm 01 – 

LU); tiết 10, 11, 12 

(Nhóm 02 – LU). 

- Quá trình: 

20% (phát biểu, 

thảo luận); 

- Giữa kỳ: 20% 

(thuyết trình); 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi trắc 

nghiệm). 

31 

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về: 

- Văn hóa Việt Nam trong 

tiến trình phát triển và bối 

cảnh hội nhập toàn cầu; 

2 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 19 

(ngày 9/1/2019) đến 

- Quá trình: 10% 

(chuyên cần); 

- Giữa kỳ: 30% 

(thuyết trình); 
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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 

- Cơ sở văn hóa của người 

Việt trong các vấn đề nhận 

thức tự nhiên và con người; 

tổ chức đời sống tập thể và 

đời sống cá nhân; ứng xử 

với môi trường tự nhiên và 

môi trường xã hội; 

- Đặc trưng khu biệt của các 

vùng văn hóa Việt Nam; 

- và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

- Phân tích cơ sở văn hóa 

Việt Nam trong các hoạt 

động đời sống; 

- Giải thích logic các vấn đề 

văn hóa cộng đồng Việt; 

- Tổ chức làm việc nhóm; 

- Phản biện.   

tuần số: 31 (ngày 

5/4/2019).  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 602B, thứ 

Tư, tiết 7, 8, 9 

(Nhóm 01 – LU); tiết 

10, 11, 12 (Nhóm 02 

– LU); 

+ Phòng 503A, thứ 

Sáu, tiết 4, 5, 6 

(Nhóm 03 – LU). 

- Cuối kỳ: 60% 

(làm bài thi trắc 

nghiệm và tự 

luận). 

32 

Xã hội học 

đại cương 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sinh viên hiểu rõ và vâṇ 

duṇg hiệu quả kiến thức cơ 

bản về lý thuyết xã hội học 

và một số khái niệm chuyên 

ngành cơ bản của xã hội học 

vào vào thưc̣ tiêñ học tập và 

đời sống, hình thành kỹ năng 

phân tích các yếu tố xã hội 

tác động đến đời sống của cá 

nhân và cộng đồng. Sinh 

viên có thái độ chấp nhận 

các quan điểm mang tính 

khách quan khoa học đối với 

những vấn đề của đời sống 

xã hội. 

2 

- Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 

19 (ngày 8/1/2019) 

đến tuần số: 31 

(ngày 2/4/2019).  

- Số tiết trong 1 

buổi: 03 tiết. 

- Học tại phòng 

901B, thứ Ba, tiết 4, 

5, 6 (Nhóm 01 – 

LU). 

- Quá trình: 

30% (Phát biểu, 

thảo luận; các 

bài tập); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi tự 

luận); 

- Cuối kỳ: 50% 

(tiểu luận). 

33 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như thì hiện 

tại hoàn thành, phân biệt 

các trạng từ for, since, 

3 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) 

đến tuần số: 12 

(ngày 15/04/19); 

- Số tiết trong 1 

buổi: 2 giờ; 

- Học tại: 

+ Phòng 603A, thứ 

Năm, tiết 2, 3 

(Nhóm 9); tiết 4, 5 

(Nhóm 11); 

+ Phòng 605A, thứ 

Năm, tiết 2, 3 

- Quá trình: 

30% (Điểm 

danh, bài tập tự 

học, thi 

Speaking theo 

hình thức hỏi – 

trả lời ngắn);  

- Giữa kỳ: 20%  

- (Thi trắc 

nghiệm giữa kỳ 

đề đóng); 

- Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng). 
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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 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

(Nhóm 10); tiết 4, 5 

(Nhóm 12); 

+ Phòng 603A, thứ 

Bảy, tiết 2, 3 

(Nhóm 9); tiết 4, 5 

(Nhóm 11); 

+ Phòng 605A, thứ 

Bảy, tiết 2, 3 

(Nhóm 10); tiết 4, 5 

(Nhóm 12);  

34 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

- Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

- HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

- Số tiết trong 1 

buổi: 4.6g,  

- Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần: 

Thứ Hai, tiết 1, 2, 3, 

4, Phòng 601B 

(Nhóm 01 – LU); 

Phòng 604A (Nhóm 

02 – LU);  Phòng 

703A (Nhóm 03 – 

LU); 

Thứ Tư, tiết 1, 2, 3, 

4, Phòng 601B 

(Nhóm 04 – LU); 

- Quá trình: 

10% - tổng 

hợp đánh giá 

các bài tập 

thực hành 

trong quá trình 

học 

- Giữa kỳ: 

20% - Kiếm 

tra kết thúc 

Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

- Cuối kỳ: 

70% - trong đó 

- Trắc nghiệm 

và Thực hành 

- Trắc nghiệm 

lý thuyết tổng 

hợp 6 Modules 

(20%) 

- Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 
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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 

Phòng 604A (Nhóm 

05 – LU); 

Thứ Sáu, tiết 1, 2, 3, 

4, Phòng 601B 

(Nhóm 08 – LU); 

Phòng 604A (Nhóm 

09 – LU); Phòng 

703A (Nhóm 10 – 

LU). 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

35 

Tâm lý học 

đại cương 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sinh viên hiểu rõ và vâṇ 

duṇg hiệu quả kiến thức cơ 

bản của Tâm lý hoc̣ đaị 

cương vào thưc̣ tiêñ học tập 

và đời sống, hình thành kĩ 

năng vận dụng kiến thức 

tâm lý vào viêc̣ xử lý các 

tình huống trong thực tiễn, 

bước đầu hình thành kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ 

năng thuyết trình và kỹ năng 

tư duy. Sinh viên có ý thức 

sống và làm việc tích cực để 

phát triển bản thân 

2 

- Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi; 

- Bắt đầu từ tuần số 

19 (ngày 9/1/2019) 

đến tuần số: 31 (ngày 

4/4/2019).  

- Số tiết trong 1 buổi: 

03 tiết. 

- Học tại: 

+ Phòng 503A, thứ 

Tư, tiết 1, 2, 3 

(Nhóm 01 – LU); tiết 

4, 5, 6 (Nhóm 02 – 

LU); 

 + Phòng 303A , thứ 

Năm, tiết 1, 2, 3 

(Nhóm 03 – LU), tiết 

4, 5, 6 (Nhóm 04 – 

LU). 

- Quá trình: 

30% (phát biểu, 

thuyết trình, 

thảo luận); 

- Giữa kỳ: 20% 

(làm bài thi trắc 

nghiệm); 

- Cuối kỳ: 50% 

(làm bài thi tự 

luận). 

 

11. Công nghệ sinh học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Thương Mại 

Hóa Sản 

Phẩm (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 2 

phần ,thực hiện trong 

15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 14/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(21/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ sáu trong 

tuần. 

Giữa kỳ: sinh 

viên báo cáo 

chuyên đề, 

trọng số 30%  

Cuối kỳ: thi viết 

60 phút, trọng 

số đánh giá 

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 

Quản lý chất 

lượng (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(19/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ tư trong 

tuần. 

Giữa kỳ: sinh 

viên báo cáo 

chuyên đề, 

trọng số 30%  

Cuối kỳ: thi viết 

60 phút, trọng 

số đánh giá 

70%.  

3 

P.Pháp Sinh 

Học Xử Lý 

M.Trường 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(17/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ hai trong 

tuần. 

Giữa kỳ: sinh 

viên thuyết 

trình nhóm cáo 

chuyên đề, 

trọng số 30%  

Cuối kỳ: thi viết 

60 phút, trọng 

số đánh giá 

70%.  

4 

Độc Chất 

Học Sinh 

Học (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ hai trong 

tuần. 

Giữa kỳ: sinh 

viên trình bày 

báo cáo chuyên 

đề, trọng số 

40%  

Cuối kỳ: thi viết 

60 phút, trọng 

số đánh giá 

70%.  

5 

Nhập Môn 

Quản Trị Học 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức kỹ năng 

nghề  
3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ hai trong 

tuần. 

Chuyên cần: 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: sinh 

viên làm bài 

tiểu luận, trọng 

số 30%  

Cuối kỳ: thi viết 

60 phút, trọng 

số đánh giá 

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 

6 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức đọc và 

hiều tài liệu chuyên ngành  
3 

Thực hiện trong 16 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 8 

(31/10/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

304A, sáng thứ ba và 

thứ 5 trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, trọng 

số 30% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi tự luận & 

trắc nghiệm, 

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50% 

7 

Thực Hành 

Kỹ Thuật 

Trồng Nấm 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
1 

Học phần gồm 5 bài 

thực hành, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 5 

(ngày 08/10/2018) 

đến ngày 

13/10/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng thí 

nghiệm của Khoa. 

Sinh viên phải 

dự lớp đủ 5 bài 

thực hành, viết 

báo cáo thí 

nghiệm và làm 

1 bài kiểm tra, 

trọng số 100%;  

8 

Thực tập 

chuyênngành 

cuối khóa 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tổng 

hợp  
2 

Sinh viên được đến 

tham quan thực tế tại 

các mô hình sản xuất 

ngoài đồng ruộng và 

trong phòng, các 

vườn nuôi cấy 

mô…bao gồm  14 

điểm trong vòng 1 

tuần tại Bảo Lộc – 

Lâm Đồn – Đà Lạt.  

Bắt đầu từ tuần số 

16: (7/1/2019 – 

13/1/2019) 

Sinh viên phải 

tham dự đầy đủ 

các buổi đi 

tham quan thực 

tế và viết báo 

cáo thu hoạch 

sau chuyến đi, 

trọng số 100%;  

9 

Thực Hành 

Kỹ Thuật Di 

Truyền (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
1 

Học phần gồm 3 bài 

thực hành, thực hiện 

trong 3 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 6 

(ngày 15/10/2018) 

đến ngày 

17/10/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

5, 

Học tại phòng thí 

nghiệm của Khoa. 

Sinh viên phải 

dự lớp đủ 3 bài 

thực hành, viết 

báo cáo thí 

nghiệm và làm 

1 bài kiểm tra, 

trọng số 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 

10 

Các P.Pháp 

Hóa Sinh 

Hiện Đại 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ hai trong 

tuần. 

Chuyên cần: 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: sinh 

viên làm bài thi, 

trọng số 20%  

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

đánh giá 70%.  

11 

Kỹ Thuật 

Bảo Quản 

Lạnh (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(19/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

sáng thứ tư trong 

tuần. 

Chuyên cần: 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: sinh 

viên làm bài 

kiểm tra theo 

yêu cầu của 

giảng viên trong 

15 tuần (trung 

bình cộng của 

các bài kiểm 

tra), trọng số 

20%  

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

đánh giá 70%.  

12 

Thực Hành 

C.nghệ sau 

thu hoạch 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
1 

Học phần gồm 5 bài 

thực hành, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 7 

(ngày 22/10/2018) 

đến ngày 

27/10/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng thí 

nghiệm của Khoa. 

Sinh viên phải 

dự lớp đủ 5 bài 

thực hành, viết 

báo cáo thí 

nghiệm và làm 

1 bài kiểm tra, 

trọng số 100%;  

13 

Thi Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Cung cấp kiến thức tổng hợp 18 

Ôn tập khối kiến 

thức các môn học cơ 

sở gồm các môn: 

- Hóa sinh 

- Sinh học phân tử 

- Di truyền học 

Ôn tập khối kiến 

thức các môn học 

chuyên ngành gồm 

các môn: 

- CNSH thực vật 

 Trọng số điểm 

của từng môn 

như sau: 

- Hóa sinh: 1,5 

điểm 

- Sinh học phân 

từ: 1,5 điểm; 

- Di truyền: 1,5 

điểm 

- CNSH thực vật: 

1,5 điểm; 



290 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Công nghệ vi sinh 

- Công nghệ sau thu 

hoạch  

- Công nghệ vi 

sinh: 2 điểm; 

- Công nghệ 

STH: 2 điểm; 

14 

Khóa luận 

Tốt nghiệp 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tổng hợp 18 

Sinh viên thực hiện 

khóa luận tốt nghiệp 

trong vòng 5 tháng 

(từ tháng 1/2019 đến 

tháng 5/2019) tại các 

phòng thì nghiệm, 

xưởng sản xuất, bệnh 

viện, viện nghiên 

cứu… theo từng lĩnh 

vực mà sinh viên 

chọn làm đề tài tốt 

nghiệp . 

Điểm cuối cùng 

= (Điểm phản 

biện + Điểm 

hướng dẫn + 

điểm của 3 

thành viên trong 

hội đồng)/5 

15 

Chăn nuôi 

thú y đại 

cương (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

chiều thứ hai trong 

tuần. 

Chuyên cần: 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: sinh 

viên làm bài 

kiểm tra theo 

yêu cầu của 

giảng viên trong 

10 tuần (trung 

bình cộng của 

các bài kiểm 

tra), trọng số 

30%  

Cuối kỳ: thi 

viết, trọng số 

đánh giá 60%.  

16 

Trồng trọt đại 

cương (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(13/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

chiều thứ ba trong 

tuần. 

Chuyên cần: dự 

lớp và đi tham 

quan thực tế 

môn học, trọng 

số 10%; 

Giữa kỳ: sinh 

viên thuyết 

trình báo cáo 

chuyên đề, 

trọng số 30%  

Cuối kỳ: thi trắc 

nghiệm, trọng 

số đánh giá 

60%.  

17 

Công nghệ vi 

sinh ứng 

dụng (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Phần thực hành: 

sinh viên làm 5 

bài thực hành 

trong phòng thì 
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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 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 12 

(29/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

chiều thứ năm trong 

tuần. 

nghiệm, trọng 

số 30% bao 

gồm (dự lớp, 

bài thực hành 

và viết báo 

cáo); 

Phần lý thuyết:  

Chuyên cần + 

thi giữa kỳ và  

thi Cuối kỳ, 

trọng số đánh 

giá 70%.  

18 

Di truyền học 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành  
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(14/10/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

sinh viên làm 5 

bài thực hành 

trong phòng thì 

nghiệm, trọng 

số 30% bao 

gồm (dự lớp, 

bài thực hành 

và viết báo 

cáo); 

Phần lý thuyết:  

Chuyên cần + 

thi giữa kỳ và  

thi Cuối kỳ, 

trọng số đánh 

giá 70%.  

19 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh tồng quát 
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số 15 

(20/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

3 giờ đầu chiều thứ 

ba trong tuần.  

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, phát 

biểu, thuyết 

trình, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: tự luận 

và trắc nghiệm 

60 phút, trọng 

số 20%. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50%  

20 

Công nghệ 

sinh học thực 

vật (K22, 

năm 3, HK1) 

 Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/10/2018) 

Phần thực hành: 

sinh viên làm 5 

bài thực hành 

trong phòng thì 

nghiệm, trọng 

số 40% bao 

gồm (dự lớp, 
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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 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

chiều thứ hai trong 

tuần. 

bài thực hành 

và viết báo 

cáo); 

Phần lý thuyết:  

Chuyên cần + 

thi giữa kỳ và  

thi Cuối kỳ, 

trọng số đánh 

giá 60%.  

21 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức kỹ năng 

nghiên cứu khoa học   
2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(14/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Chuyên cần: dự 

lớp, phát biểu, 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: sinh 

viên thuyết 

trình báo cáo 

chuyên đề, 

trọng số 30%  

Cuối kỳ: thi trắc 

nghiệm, trọng 

số đánh giá 

60%.  

22 

Công nghệ 

sinh học 

động 

vật&Thực 

hành (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/01/2019) đến 

tuần số: 8 

(20/03/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 

503BA, chiều thứ tư 

trong tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Tham quan thưc 

tế: 1 buổi. 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70%.   

23 

Kỹ thuật di 

truyền&Thực 

hành (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/01/2019) đến 

tuần số: 8 

(19/03/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 503B, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30% 

Phần lý thuyết: 

thi viết, trọng số 

70%. 

24 

Công nghệ 

sau thu 

hoạch&Thực 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 13 buổi. 

Phần thực hành: 

trọng số 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 

hành (K22, 

năm 3, HK2) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/01/2019) 

đến tuần số: 13 

(26/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 503B, 

chiều thứ sáu trong 

tuần. 

Phần lý thuyết: 

thi viết, trọng số 

70%. 

25 

Công nghệ 

hóa sinh 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(02/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 503B, 

chiều thứ ba trong 

tuần. 

Chuyên cần + 

thảo luận: trọng 

số 10%; 

Thi giữa kỳ: thi 

viết, trọng số 

30%;  

Thi cuối kỳ: 

Vấn đáp, trọng 

số 50%. 

26 

Anh văn 

chuyên ngành 

CNSH 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức về đọc 

và hiểu được tài liệu tiếng 

anh chuyên ngành   

2 

Học phần gồm 6 bài, 

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/1/2019) đến 

tuần số 10 

(11/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 503B, 

3 tiết đầu chiều thứ 

năm trong tuần. 

Quá trình: làm 

bài tập về nhà + 

thảo luận nhóm, 

trọng số 30% 

Giữa kỳ: tự 

luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

50% 

27 

Kỹ thuật 

trồng 

nấm&Thực 

hành (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(04/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 503B, 

schiều thứ năm trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70%. 

28 

Kỹ thuật 

nhân giống 

cây trồng 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Chuyên cần + 

làm việc nhóm: 

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 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08/1/2019) đến 

tuần số: 10 

(02/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 503B, 

chiều thứ ba trong 

tuần. 

Thi giữa kỳ: 

báo cáo chuyên 

đề, trọng số 

30%;  

Thi cuối kỳ: 

làm bài trắc 

nghiệm, trọng 

số 50%. 

29 

Sinh lý người 

và động vật 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 501B, 

sáng thứ tư trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30% 

bao gồm (chuẩn 

bị TN: 10%; mà 

việc trong PTN: 

30%; viết báo 

cáo TN: 10% và 

Thi: 50%); 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70% 

bao gồm (Thảo 

luận, phát biểu: 

10%; Thi GK: 

20%; Thi cuối 

kỳ: 70%) . 

30 

Sinh lý thực 

vật (K23, 

năm 2, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(13/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 501B, 

sáng thứ ba trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30% 

bao gồm (chuẩn 

bị TN: 10%; 

làm việc trong 

PTN: 10%; viết 

báo cáo TN: 

30% và Thi: 

50%); 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70% 

bao gồm 

(Chuyên cần, 

làm việc nhóm: 

20%; Thi GK: 

20%; Thi cuối 

kỳ: 60%) . 

31 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Cung cấp kiến thức tiếng 

anh tồng quát 
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 9 

(05/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

2, 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, phát 

biểu, thuyết 

trình, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: tự luận 

và trắc nghiệm 
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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 tại phòng 504A, 

sáng thứ 3 và 5 trong 

tuần. 

60 phút, trọng 

số 20%. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50%  

32 

Hóa sinh học 

(K23, năm 2, 

HK1) 

  3 

Học phần gồm 13 

chương, thực hiện 

trong 13 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 13 

(06/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 504A, 

sáng thứ năm trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30% 

bao gồm (chuẩn 

bị TN: 5%; làm 

việc trong PTN: 

5%; viết báo 

cáo TN: 10% và 

Bảo vệ: 80%); 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70% 

bao gồm (Làm 

bài tập, thảo 

luận, phát biểu:  

10%; Thi GK: 

20%; Thi cuối 

kỳ: 70%) . 

33 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

Cung cấp kiến thức pháp 

luật đại cương   
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ 2 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài tự luận 75 

phút, trọng số 

60% 

34 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tư tưởng 

chính trị  
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(17/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ hai trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

35 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 
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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 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

36 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến tuần 

số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 
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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 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

37 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tư tưởng 

chính trị 
3 

Học phần thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/01/2019) 

đến tuần số: 15 

(19/05/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ bảy trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

38 

Sinh học 

phân tử (K23, 

năm 2, HK2) 

 Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành. 
2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(04/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ sáu trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%  

Phần lý thuyết: 

trọng số 70%. 

39 
Vi sinh vật 

học&Thực 

 Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 13 buổi. 

Phần thực hành: 

trọng số 30% 

bao gồm làm 3 
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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 

hành (K23, 

năm 2, HK2) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/01/2019) 

đến tuần số: 13 

(26/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ sáu trong 

tuần. 

bài thí nghiệm, 

mỗi bài học 5 

tiết; 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70%. 

40 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh tồng quát  
3 

Học phần thực hiện 

trong 11 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(09/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

2 giờ, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ 3 và 6 rong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, phát 

biểu, thuyết 

trình, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: tự luận 

và trắc nghiệm 

60 phút, trọng 

số 20%. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50%  

41 

Trồng trọt đại 

cương (K23, 

năm 2, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/01/2019) đến 

tuần số: 10 

(3/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ ba trong 

tuần. 

Chuyên cần + 

làm việc nhóm: 

trọng số 20%; 

Thi giữa kỳ: 

báo cáo chuyên 

đề, trọng số 

20%; 

Thi cuối kỳ: 

trọng số 50%. 

42 

Di truyền 

học&Thực 

hành (K23, 

năm 2, HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ sở  

ngành  
3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(5/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ năm trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết: 

trọng số 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 

43 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu cho 

bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ tuần 

số 2- tuần số 15 theo 

kế hoạch chung của 

nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ tuần 

số 19- tuần số 35 

(trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

44 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh cơ bản   
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 11 

(20/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

2 tiết, 

Học tại phòng 303A, 

chiều thứ 2 và thứ 4 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, 

thuyết trình, 

làm bài tập, 

trọng số 30% 

Giữa kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50% 

45 

Sinh học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp kiến thức đại 

cương   
3 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 13 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 13 

(06/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Phần thực hành: 

trọng số 30% 

bao gồm (chuẩn 

bị TN: 10%; 

làm việc trong 

PTN: 30%; viết 

báo cáo TN: 

10% và Thi: 

50%); 

Phần lý thuyết: 

trọng số 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 

Học tại phòng 304A, 

chiều thứ năm trong 

tuần. 

bao gồm (Làm 

bài tập, thảo 

luận, phát biểu:  

10%; Thi GK: 

20%; Thi cuối 

kỳ: 70%) . 

46 

Nhập môn 

công nghệ 

sinh học 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành  
2 

Học phần gồm 3 

phần, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(13/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 503B, 

chiều thứ ba trong 

tuần. 

Chuyên cần + 

làm việc nhóm: 

20%; 

Thi giữa kỳ: 

sinh viên thuyết 

trình báo cáo 

chuyên đề, 

trọng số 30%  

Cuối kỳ: thi trắc 

nghiệm, trọng 

số đánh giá 

50%.  

47 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp kiến thức tư tưởng 

chính trị  
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(15/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ năm trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

48 

Hóa học đại 

cương&Thực 

hành (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

cơ sở lý thuyết hóa học.  

3 

Học phần gồm: 

9 chương, thực hiện 

trong 11 buổi; bắt 

đầu từ tuần 

01(10/09/2018) –  

tuần 11 

(23/11/2018); 3 

giờ/buổi; 

Lớp K24M+S : thứ 

5, giờ 10-12, 303A, 

cơ sở 1. 

 

  

Lớp có thực 

hành 

Quá trình: 30% 

(Điểm thực 

hành) 

Giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

Cuối kỳ: 50% 

(thi tự luận) 

Lớp không có 

thực hành 

Quá trình: 20% 

(Điểm bài tập, 

thảo luận) 

Giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 
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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 

Cuối kỳ: 60% 

(thi tự luận)  

49 

Toán kỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ 

bản về toán học.  
4 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi  

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(19/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4, 

Học tại phòng 301A, 

chiều thứ 4 trong 

tuần. 

 Quá trình: 20% 

(Điểm danh + 

làm bài tập + 

phát biểu.)  

Giữa kỳ: 

20% (thi viết) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi viết)  

50 

Vật lý đại 

cương 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

về cơ học và điện-từ học.  

2 

Học phần gồm: 

4 chương cơ học và 

3 chương điện từ, 

thực hiện trong 10 

buổi; bắt đầu từ tuần 

01(10/09/2018) – 

tuần 10 

(17/11/2018); 3 

giờ/buổi; 

- Thầy Lý: lớp 

K24M - thứ hai, giờ 

07 - 09; 303A; lớp 

K24S - thứ tư, giờ 07 

- 09; 501A;  

 

Quá trình: 30% 

(Điểm danh + 

hoạt động trên 

lớp (trả lời câu 

hỏi, xung phong 

lên bảng,...) + 

bài tập chương 

+ bài tập nhóm 

Giữa kỳ: 

20% (thi viết) 

Cuối kỳ: 50% 

(thi viết)  

51 

Hóa phân 

tích (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

về cơ sở lý thuyết hóa phân 

tích 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/01/2019) đến 

tuần số: 8 

(21/3/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Làm bài tập: 

5% 

Thi giữa kỳ: 

15% 

Thi cuối kỳ: 

50%  

52 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức tư 

tưởng chính trị 
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/01/2019) đến 

tuần số: 15 

(8/5/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, 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 

Học tại phòng 901A, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

53 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) đến 

tuần số: 18 (ngày 

31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

54 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK3) 

Cung cấp kiến thức tư tưởng 

chính trị  
2 

Bắt đầu từ ngày 

3/6/2019 đến 

24/6/2019 (HK183). 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20%; 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 
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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 tại phòng C401, 

sáng thứ 2 – 4 - 6 

trong tuần. 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

55 

Tiến hóa và 

đa dạng sinh 

học (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành 
2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/01/2019) đến 

tuần số: 10 

(2/4/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

chiều thứ ba trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20%; 

Giữa kỳ: làm 1 

bài tiểu luận, 

trọng số 20% 

Cuối kỳ: thuyết 

trình, trọng số 

60%  

56 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh cơ bản  
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/01/2019) đến 

tuần số: 11 

(09/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

4, 

Học tại phòng 304A, 

chiều thứ 3 và 5 

trong tuần.  

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 30%; 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 50%  

57 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK3) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh cơ bản  
3 

Bắt đầu từ ngày 

3/6/2019 đến 

24/6/2019 (HK183). 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng C309, 

sáng thứ 2 – 4 - 6 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 30%; 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 50% 

58 

Vật lý đại 

cương 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Học phần nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

cơ học và điện-từ học  

2 

Học phần gồm: 

3 chương nhiệt học, 

2 chương quang và 2 

chương vật lý hiện 

đại, thực hiện trong 

10 buổi; bắt đầu từ 

tuần 20(14/01/2019) 

Quá trình: 20% 

(Điểm danh + 

hoạt động trên 

lớp (trả lời câu 

hỏi, xung phong 

lên bảng,...) + 
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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 

– tuần 31 

(06/04/2019); 3 

giờ/buổi; 

Cô Quyên: lớp 

K24M, thứ năm, giờ 

07 – 09; lớp K24S, 

thứ năm, giờ 10 – 

12;  

bài tập chương 

+ bài tập nhóm 

Giữa kỳ: 

30% (soạn bài 

báo cáo, báo 

cáo seminar, 

nộp tiểu luận + 

tham gia đặt và 

trả lời câu hỏi) 

Cuối kỳ: 50% 

(thi viết)  

59 

Môi trường 

và con người 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức về môi 

trường và bảo vệ môi 

trường. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 10 

(01/4/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

chiều thứ hai trong 

tuần. 

Chuyên cần: 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: thuyết 

trình theo chủ 

đề: trọng số 

30%; 

Cuối kỳ: nộp 

poster, trọng số 

60%.  

60 

Hóa học hữu 

cơ (K24, năm 

1, HK2) 

  

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) đến 

tuần số: 11 

(11/4/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

chiều thứ hai trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết 

gồm:  

Làm bài tập: 

5% 

Thi giữa kỳ: 

15% 

Thi cuối kỳ: 

50%  

 

12. Kỹ thuật phần mềm 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Chuyên đề 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Khái niệm về hệ điều hành 

di động. 

- Kiến trúc cơ bản của hệ 

điều hành Android. 

6 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số: 15 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 
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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 

- Ngữ pháp cơ bản trong lập 

trình java. 

- Các widget cơ bản, nâng 

cao trong lập trình Android. 

- Giao tiếp với cơ sở dữ 

liệu, web service. 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

- Lập trình di động android. 

- Sử dụng công cụ Android 

Studio để lập trình ứng dụng 

di động. 

Làm việc nhóm: thiết kế 

ứng dụng, quản lý nhóm, 

giải quyết vấn đề… 

Học tại phòng A01, 

thứ hai và phòng 

P01 thứ ba trong 

tuần.  

2 

SW 

Processes&Q

ualityManag

ement (K21, 

năm 4, HK1) 

  Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức: 

+ Các phương pháp quản lý 

chất lượng sản phẩm phần 

mềm. + Khả năng định 

nghĩa và quản lý quy trình 

phát triển phần mềm.  

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng:  

+ Trình bày trước đám 

đông.  

+ Làm việc nhóm: quản lý 

nhóm, giải quyết vấn đề 

cùng nhóm.  

Đồng thời giúp sinh viên có 

thái độ:  

+ Giúp sinh viên hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc và có 

đạo đức nghề nghiệp.  

6   

3 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sv nhóm 

ngành Kinh tế K21 những 

kỹ năng cơ bản cần thiết 

cho việc làm bài thi TOEIC 

dạng mới đạt hiệu quả cao. 

3 

  Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số: 15 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 11.5, 

thứ hai hàng tuần.  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

4 

Capstone 

Project (K21, 

năm 4, HK2) 

Học phần này là học phần 

tốt nghiệp, sinh viên làm 

việc nhóm để hoàn thành 

20 

Sinh viên gặp giảng 

viên hàng tuần để 

báo cáo tiến độ làm 

việc. 

 Báo cáo trước 

hội đồng tốt 

nghiệp 
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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 

sản phẩm phần mềm ứng 

dụng vào thực tế. 

5 

Anh văn 

chuyên 

ngành CNTT 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sv nhóm 

ngành Kinh tế K21 những 

kỹ năng cơ bản cần thiết 

cho việc làm bài thi TOEIC 

dạng mới đạt hiệu quả cao.  

3 

  Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số: 15Số 

tiết trong 1 buổi: 3,  

Học tại phòng 11.5, 

thứ hai hàng tuần.  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

6 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng tâm 

được sử dụng trong bài thi 

TOEIC, thuộc các lĩnh vực 

công ty, ngày nghỉ cuối 

tuần, đường phố, hội họp/ 

công việc/ văn phòng, du 

lịch/ giải trí, mua sắm/ nhà 

hàng, ngân hàng/ bưu điện/ 

giao thông, thông báo/ 

hướng dẫn/ quảng cáo, tin 

tức/ phát thanh/ du lịch, tin 

nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp trọng 

tâm và thiết yếu được sử 

dụng trong bài thi TOEIC 

như sự hòa hợp giữa chủ 

ngữ - động từ, cụm động từ/ 

thể bị động, thì/ động từ 

nguyên mẫu, vị trí của danh 

từ, vị trí của tính từ và trạng 

từ, tình từ chỉ số lượng/ so 

sánh/ phân từ, liên từ, đại từ 

quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp đã học áp dụng 

vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, xây 

dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

7 

Computer 

science for 

practicing 

engineers 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Cung cấp các khái niệm về 

các dạng thuật toán để giải 

quyết bài toán thông dụng 

trong thực tế. Cải thiện khả 

năng nhận dạng và phân 

tích c ác bài toán tính toán. 

- Cung cấp kiến thức sâu về 

các cấu trúc dữ liệu phổ 

biến, những ưu nhược điểm 

và trường hợp sử dụng. 

- Cung cấp các khái niệm cơ 

bản để hiểu về thiết kế chi 

tiết phần mềm và các 

phương pháp tiếp cận trong 

việc thực hiện thiết kế. 

4 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 19/9) đến tuần 

số: 15 (ngày 24/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 4.1, 

thứ hai và phòng 1.1 

thứ tư trong tuần.  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

8 

Software 

testing (Kiểm 

thử phần 

mềm) (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các khái niệm cơ 

bản trong lĩnh vực kiểm thử 

phần mềm, giúp sinh viên 

trả lời được các câu hỏi căn 

bản được mô tả dưới đây và 

thực hiện kiểm thử sản 

phẩm phần mềm theo 

phương pháp thủ công:  

• Kiểm thử phần mềm là gì và 

vai trò của kiểm thử trong 

quá trình làm ra sản phẩm 

phần mềm (what?);  

• Tại sao lại cần có hoạt động 

kiểm thử (why?);  

• Khi nào và làm thế nào để 

thực hiện các hoạt động 

kiểm thử và các loại kiểm 

thử khác nhau (when? 

how?); 

• Ai sẽ thực hiện các công 

việc nào trong hoạt động 

kiểm thử (who? what?). 

4 

Học phần bao gồm 

13 bài học, diễn ra 

trong 13 tuần, 2 

buổi/tuần. Hai tuần 

cuối tập trung hướng 

dẫn sinh viên làm đồ 

án chung 3 môn PT 

TKHĐT, CS4PE & 

ST 

Bắt đầu từ tuần 1 

(24/9/18) đến tuần 

15 (4/1/19) 

Buổi 1 học vào sáng 

thứ 2 tại phòng 

A12.2 (3 tiết đầu đối 

với K22T1), và 

phòng A12.2 (3 tiết 

sau đối với K22T2) 

 

Buổi 2 học vào sáng 

thứ 6 tại phòng A5.4 

(3 tiết đầu đối với 

K22T2), và phòng 

A11.5 (3 tiết sau đối 

với K22T1) 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

9 

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống theo 

hướng đối 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Hệ thống hướng đối tượng 

4 

 Học phần gồm 10 

chương lý thuyết, 14 

chương thực hành, 

thực hiện trong 15 

  Quá trình: 

10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50%  
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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 

tượng (K22, 

năm 3, HK1) 

+ Quy định, thuật ngữ liên 

quan đến các mô hình thiết 

kế 

+ Ràng buộc nghiệp vụ của 

doanh nghiệp 

+ Báo cáo trong phần mềm 

+ Mã theo nghiệp vụ của 

doanh nghiệp 

+ Tiêu chuẩn thiết kế 

+ Mẫu trong thiết kế 

tuần (45 buổi, 1 tuần 

9 tiết) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 18/9) đến tuần 

số: 15 (ngày 24/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A8.2, 

thứ ba và phòng 

A0.1 thứ năm trong 

tuần.  

10 

Môi trường 

và con người 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Môn học được xây dựng 

dành cho sinh viên không 

chuyên về môi trường, giúp 

sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về môi 

trường, mối quan hệ tương 

hỗ giữa con người và môi 

trường, cơ sở khoa học môi 

trường, nguyên nhân và hậu 

quả của ô nhiễm môi trường 

và biến đổi khí hậu, các giải 

pháp giảm thiểu ô nhiễm và 

thích ứng với tác động của 

biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm bài tập 

tại lớp, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc nhóm, 

thuyết trình và tư duy giải 

quyết vấn đề của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng góp 

phần hình thành ý thức bảo 

vệ môi trường trong cuộc 

sống hàng ngày và các hoạt 

động nghề nghiệp trong 

tương lai.  

2 

 Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học, theo lịch 

của phòng Đào tạo 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ:60%  

11 

Lý thuyết 

xác suất và 

thống kê toán 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về lý thuyết xác suất và 

thống kê gồm:  

(1) Xác suất của biến cố và 

các công thức tính xác suất;  

(2) Biến ngẫu nhiên và các 

đặc trưng biến ngẫu nhiên;  

3 

- Dạy ở HK1 – năm 

thứ hai 

- Học phần gồm : 6 

chương, giảng dạy 

trong 15 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi, mỗi 

buổi 3 tiết. Dạy từ 

tuần 1 đến tuần 15 

của học kỳ. 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, bài 

kiểm tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 



309 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

và các quy luật phân phối 

xác suất thông dụng;  

(3) Các khái niệm thống kê, 

lý thuyết mẫu, quy luật phân 

phối mẫu;  

và ước lượng cho tham số;  

(4) Kiểm định các giả 

thuyết thống kê;  

(5) Tương quan và hồi quy 

tuyến tính. 

- Môn học trang bị cho sinh 

viên kiến thức cho việc vận 

dụng mô hình và tính toán 

xác suất, cũng như các kỹ 

năng về phân tích, tổng hợp 

các đặc trưng cơ bản của dữ 

liệu thống kê, và từ đó tiếp 

tục vận dụng cho các môn 

học chuyên ngành và các 

công việc thực tế. 

Trong quá trình học sinh 

viên được cung cấp thêm 

các kỹ năng phân tích, suy 

luận logic, kỹ năng tự 

nghiên cứu, kỹ năng làm 

việc nhóm và kỹ năng sử 

dụng phần mềm thống kê. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Nguyễn Đình 

Khuông : Dạy 2 lớp. 

(ngành Kế toán kiểm 

toán) 

2. Đỗ Lư Công Minh 

: Dạy 2 lớp (ngành 

Tài chính ngân hàn 

g) 

3. Lê Vĩnh Thuận : 

Dạy 3 lớp (ngành 

Tài chính kế toán)   

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở 

12 

Đồ án lập 

trình ứng 

dụng(Softwa

re Project) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 Học phần này trang bị kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng lập trình thông qua 

việc làm đồ án xây dựng sản 

phẩm phần mềm. 

4 

Sinh viên làm việc 

nhóm, gặp giảng 

viên hướng dẫn hàng 

tuần để báo cáo tiến 

độ. 

Báo cáo cuối kỳ 

100% 

13 

Quản trị dự 

án phần 

mềm(Softwa

re Project 

Management

) (K22, năm 

3, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Các phương pháp ước 

lượng dự án phần mềm. 

+ Các quy trình triển khai 

dự án phần mềm (Software 

development 

methodologies). 

+ Lập kế hoạch cho dự án, 

giám sát quá trình thực hiện 

dự án. 

+ Quản lý các thay đổi và 

rủi ro trong quá trình triển 

khai dự án. 

4 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

01 (ngày 

14/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

19/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03 ,  

Học tại phòng 6.4, 

thứ 3 và phòng 12.2 

thứ năm trong tuần. 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại  
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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 

14 

Software 

architecture 

and design 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Mục tiêu của môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên kiến 

thức: 

+ Tại sao phải có kiến trúc 

phần mềm và sự ra đời của 

nó. 

+ Xác định các tiêu chí 

dùng để thiết kế kiến trúc 

+ Các phương pháp thiết kế 

kiến trúc 

+ Các chiến lược thiết kế 

kiến trúc 

+ Các phương pháp đánh 

giá kiến trúc 

+ Cách tích hợp kiến trúc 

vào trong các quy trình phát 

triển phần mềm 

4 

Học phần gồm 17 

bài học. 

Bắt đầu từ tuần 1 

(7/1) đến tuần 15 

(11/5).  

Số giờ mỗi tuần: 6 

giờ 

Số buổi dạy/tuần:  2 

buổi (3 giờ/buổi). 

Học tại phòng máy 

12.2 (thứ 7) và 

phòng học 5.9 (thứ 

5) và 6.4 (thứ 3) 

hàng tuần.  

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ; 30% 

Cuối kỳ: 50% 

  

15 

Anh văn 

chuyên 

ngành CNTT 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sv nhóm 

ngành Kinh tế K21 những 

kỹ năng cơ bản cần thiết 

cho việc làm bài thi TOEIC 

dạng mới đạt hiệu quả cao. 

3 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số: 15Số 

tiết trong 1 buổi: 3,  

Học tại phòng 11.5, 

thứ hai hàng tuần.  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

16 

Kỹ thuật lấy 

yêu 

cầu(Require

ments 

Engineering) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: • 

Requirements Engineering 

Definitions & Issues • 

Types of Requirements • 

Requirements Engineer 

Roles & Responsibilities. • 

Requirements Development 

• Requirements 

Management  

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng:  

• Thu thập, phân tích, đặc tả 

và kiểm định các yêu cầu 

trong giai đoạn lấy yêu cầu 

khách hàng. 

 • Thương lượng, cộng tác 

tốt với các bên liên quan 

trong quá trình lấy yêu cầu. 

 • Quản lý sự thay đổi các 

yêu cầu.  

• Làm việc nhóm Đồng thời 

sinh viên có thái độ:  

4 

 Học phần gồm 13 

bài học. 

Bắt đầu từ tuần 1 

(19/9) đến tuần 15 

(24/12).  

Số giờ mỗi tuần: 6 

giờ 

Số buổi dạy/tuần:  2 

buổi (3 giờ/buổi). 

Học tại phòng máy 

12.2 (thứ 5) và 

phòng máy 12.6 (thứ 

7) hàng tuần.  

 Quá trình: 15% 

Giữa kỳ; 35% 

Cuối kỳ: 50% 
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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 sinh viên hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc và có 

đạo đức nghề nghiệp. 

17 

Toán Rời 

Rạc (K23, 

năm 2, HK1) 

Hieu và nam vung cơ ban lý 

thuyet môn Toán Rời Rạc, 

tạo tiền đề vững chắc cho 

kiến thức về công nghệ 

thông tin. 

  

4 

Học phần gồm 5 

chương lý thuyết,  

thực hiện trong 15 

tuần (15 buổi lý 

thuyết, 10 buổi thực 

hành) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 14/1) đến tuần 

số: 14 (ngày 12/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng A 8.3, 

thứ Ba và phòng 

thực hành A12.9 và 

A1.1, A12.6 thứ bảy 

trong tuần.  

  Quá trình: 

20% 

Giữa kỳ; 20% 

Cuối kỳ: 60%  

18 

Information 

system 

application-

Database 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Hệ thống thông tin 

+ Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 

+ Cơ sở dữ liệu  

+ Thiết kế Cơ sở dữ liệu 

+ Chuẩn hóa dữ liệu  

+ Đại số quan hệ  

4 

Học phần gồm 8 

chương lý thuyết, 13 

chương thực hành, 

thực hiện trong 15 

tuần (75 buổi, 1 tuần 

15 tiết) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9) đến tuần 

số: 15 (ngày 24/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 

A12.6, thứ hai và 

phòng A12.6 và 

A10.2 thứ sáu trong 

tuần. 

  Quá trình: 

10% 

Giữa kỳ; 35% 

Cuối kỳ: 55%  

19 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

trình, chi phí sinh hoạt 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 



312 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

20 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

21 

Object 

Oriented 

Programmin

g and C# 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Cung cấp các khái niệm, 

cấu trúc lệnh cơ bản của 

ngôn ngữ lập trình C#, 

phương pháp xây dựng các 

cấu trúc dữ liệu trong C#, 

giới thiệu các cấu trúc dữ 

liệu đã được xây dựng sẳn 

và cách sử dụng chúng. 

- Giới thiệu về lập trình 

tổng quát trong C#, giới 

thiệu phương pháp xây 

dựng ứng dụng Windows 

Desktop, ứng dụng 

Windows Phone, ứng dụng 

mạng, và ứng dụng sử dụng 

cơ sở dữ liệu (Microsoft 

SQL Server) bằng C#. 

- Trình bày những khái 

niệm và các vấn đề cơ bản 

của lập trình hướng đối 

tượng bao gồm tổng quan 

về cách tiếp cận hướng đối 

tượng và các khái niệm về 

đối tượng, lớp, kế thừa, 

đóng gói, đa hình… 

4 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 19/9) đến tuần 

số: 15 (ngày 19/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 12.2, 

thứ hai và phòng 

12.2 thứ tư trong 

tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

22 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 
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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 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

23 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 
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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 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

24 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, có 

hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

25 

Giải tích 1 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về phép tính vi phân, và 

phép tính tích phân của hàm 

một biến như: Tập xác định, 

giới hạn, sự liên tục, đạo 

hàm, vi phân, cực trị, tích 

phân,Dãy số và chuỗi số, 

Phương trình vi phân. 

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản biện, 

tính toán,phân tích.Để từ đó 

vận dụng vào việc đưa các 

bài toán thực tế về những 

dạng bài toán đã học và giải 

quyết chúng, như: tìm giá trị 

cực trị, tìm diện tích, tìm thể 

tích, … Ngoài ra môn học 

còn giúp sinh viên hình 

2 

- Dạy ở HK2 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 4 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 

tiết. Dạy từ tuần thứ 

1 đến tuần thứ 10 

của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1 . Thầy Lê Văn 

Vĩnh: dạy 3 lớp 

(K24, ngành xây 

dựng). 

2. Thầy Nguyễn Văn 

Lộc: dạy 2 lớp (K23, 

ngành Công nghệ 

thông tin). 

- Điểm quá trình: 

20% (Điểm 

danh, bài kiểm 

tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 
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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 

thành kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tự nghiên 

cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc. 

26 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới nước, 

các thể loại TV shows, các 

loại nhạc cụ, các thành ngữ 

liên quan đến cơ thể, các thể 

loại nhạc, các từ ngữ liên 

quan đến công việc, các 

chủng loài động vật, thế 

giới tự nhiên, các loại thức 

ăn đặc biệt, thuốc và sức 

khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục đích, 

động từ khiếm khuyết, hiện 

tại hoàn thành tiếp diễn, 

trạng từ chỉ mức độ thường 

xuyên, used to vs get used 

to, quá khứ tiếp diễn, quá 

khứ hoàn thành, câu điều 

kiện loại 1, cấu trúc chỉ khả 

năng và sự chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu trúc 

ngữ pháp để xây dựng các 

bài nói, bài viết ngắn theo 

chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

Computer 

science for 

practicing 

engineers 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp các khái niệm về 

các dạng thuật toán để giải 

quyết bài toán thông dụng 

trong thực tế. Cải thiện khả 

năng nhận dạng và phân 

tích các bài toán tính toán. 

- Cung cấp kiến thức sâu về 

các cấu trúc dữ liệu phổ 

biến, những ưu nhược điểm 

và trường hợp sử dụng. 

- Cung cấp các khái niệm cơ 

bản để hiểu về thiết kế chi 

tiết phần mềm và các 

phương pháp tiếp cận trong 

việc thực hiện thiết kế. 

4 

 Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 22/1) đến tuần 

số: 15 (ngày 9/5) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 6.4, 

thứ ba và phòng 12.4 

thứ năm trong tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

28 

Software 

testing (Kiểm 

thử phần 

mềm) (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các khái niệm cơ 

bản trong lĩnh vực kiểm thử 

phần mềm, giúp sinh viên 

trả lời được các câu hỏi căn 

bản được mô tả dưới đây và 

thực hiện kiểm thử sản 

phẩm phần mềm theo 

phương pháp thủ công:  

- Kiểm thử phần mềm là gì 

và vai trò của kiểm thử 

trong quá trình làm ra sản 

phẩm phần mềm (what?);  

- Tại sao lại cần có hoạt 

động kiểm thử (why?);  

- Khi nào và làm thế nào để 

thực hiện các hoạt động 

kiểm thử và các loại kiểm 

thử khác nhau (when? 

how?); 

Ai sẽ thực hiện các công 

việc nào trong hoạt động 

kiểm thử (who? what?). 

4 

Học phần bao gồm 

13 bài học, diễn ra 

trong 13 tuần, 2 

buổi/tuần. Hai tuần 

cuối tập trung hướng 

dẫn sinh viên làm đồ 

án chung 2 môn 

CS4PE & ST 

 

Bắt đầu từ tuần 1 

(8/1/19) đến tuần 15 

(11/5/19) 

 

Buổi 1 học vào 

chiều thứ 3 tại 

phòng A12.5 (3 giờ 

đầu đối với Nhóm 

03-TH, K23T3), 3 

giờ sau cùng ngày 

đối với Nhóm 01-

TH, K23T1), và 3 

giờ đầu thứ 5 tại 

phòng A0.1 đối với 

Nhóm 02-TH, 

K23T2 

 

Buổi 2 học vào 

chiều thứ 5 tại 

phòng A0.1 (3 giờ 

đối với Nhóm 03-

TH, K23T3), chiều 

thứ 6 tại phòng 

A12.2 (3 giờ đối với 

Nhóm 01-TH, 

Quá trình: 15% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 55% 
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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 

K23T1 và 3 giờ sau 

đối với nhóm 02-

TH, K23T2) 

29 

Business 

value (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên khái niệm tổng 

quan về các giá trị của 

doanh nghiệp; từ giá trị kinh 

tế và tài sản cơ bản đến mở 

rộng ra một số các hình thức 

tạo ra giá trị khác, rèn luyện 

cho sinh viên phân tích giá 

trị của các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, phần mềm, tạo cơ 

hội tìm hiểu những kiến 

thức thực tiễn giúp các em 

dễ dàng thích nghi với các 

môi trường làm việc sau này 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 22/1/2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 13/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết  

Học tại phòng 5.4 

thứ 2 và thứ 6 trong 

tuần.  

 Quá trình: 30% 

Giữa kỳ; 20% 

Cuối kỳ: 50%  

30 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng a, 

some, any, much, many, a 

lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, trạng 

từ chỉ cách thức (adverbs of 

manner), thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, hiện tại hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

31 

Introduction 

to Software 

Engineering 

(K24, năm 1, 

HK1) 

  - Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

máy tính và các phần mềm 

trên chạy trên máy tính và 

sử dụng được công cụ MS 

Word làm báo cáo, MS 

Powerpoint để làm file trình 

chiếu. 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

quá trình phát triển một sản 

phẩm phần mềm và các 

bước để quản lý một sản 

phẩm phần mềm 

- Định hướng cho sinh viên 

về nghề nghiệp và lộ trình 

học tập trong 4 năm học 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, khả năng làm việc 

nhóm và ý thức học tập suốt 

đời.  

3 

 Học phần gồm 13 

chương học trong 10 

tuần 

Bắt đầu từ ngày 

24/9/2018 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 

Số buổi trong 1 tuần: 

2 

Học tại phòng máy: 

Lớp PM1: A12.2 

Lớp PM2: A12.2 

Lớp PM3: A12.6 

Lớp PM4: A12.6 

 Đánh giá: 

CC: 30% 

GK: 20% 

CK: 50% 

32 

Fundamental

s of 

Computing 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

  Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức:  

+ Phương pháp giải quyết 

vấn đề  

+ Sử dụng ngôn ngữ Java để 

lập trình 

+ Review mã nguồn phần 

mềm  

+ Viết các phần mềm cơ 

bản chưa có giao diện 

(console) 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Tư duy logic thông qua 

việc đặt vấn đề/bài toán và 

hướng dẫn giải quyết vấn 

đề/bài toán 

+ Kỹ thuật lập trình cơ bản 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc và có 

đạo đức nghề nghiệp.  

4 

  Học phần gồm 4 

chương, học trong 

15 tuần 

Bắt đầu từ tuần 1 

(19/9) đến tuần 15 

(24/12).  

Số giờ mỗi tuần: 6 

giờ 

Số buổi dạy/tuần:  2 

buổi (3 giờ/buổi). 

Học tại phòng máy 

12.2 (thứ 3) và (thứ 

5) hàng tuần.  

 Đánh giá: 

CC: 10% 

GK: 35% 

CK: 55%  

33 
Đại số (K24, 

năm 1, HK1) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức cơ 
3 

  - Dạy ở HK1 - năm 

thứ nhất (đối với 

- Điểm quá trình: 

20% (Điểm 



320 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

bản về: ma trận và định 

thức, không gian vectơ, hệ 

phương trình tuyến tính, ánh 

xạ tuyến tính, chéo hóa ma 

trận và dạng toàn phương.  

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản biện, 

tính toán, phân tích. Từ đó 

có thể vận dụng đưa các bài 

toán thực tế về những dạng 

bài toán đã học và giải 

quyết chúng, như: bài toán 

cân bằng thị trường, mô 

hình input-output, …  Ngoài 

ra môn học còn giúp sinh 

viên hình thành kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng tự 

nghiên cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc.  

K24), và HK1 - năm 

thứ hai (đối với 

K23) 

- Học phần gồm: 6 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 15 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 15 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 3 lớp 

(K24-PM: 2 lớp;  

danh, bài kiểm 

tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 

34 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

35 

Vật lý đại 

cương 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến 

thức về cơ học và điện-từ 

học và rèn luyện cho SV 

các kỹ năng viết được bản 

báo cáo khoa học theo chủ 

đề theo đúng quy định, sử 

dụng thành thạo máy tính 

cầm tay, rèn luyện phương 

pháp làm việc nhóm. 

Đối với các khối ngành 

khác nhau sẽ có bài tập áp 

dụng riêng để phù hợp với 

ELO của ngành   

2 

Học phần gồm: 

4 chương cơ học 

và 3 chương điện 

từ, thực hiện trong 

10 buổi; bắt đầu từ 

tuần 

01(10/09/2018) – 

tuần 10 

(17/11/2018); 3 

giờ/buổi; 

Thầy Lý: lớp K24T - 

PM3-4 - thứ sáu, giờ 

01 - 03; 7.1; lớp 
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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 

K24T -PM3-4, thứ 

sáu, 04 - 06; 5.6. 

36 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về phương 

thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ 

nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

37 

Fundamental

s of 

Computing 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về:  

+ Thiết kế giao diện đồ họa 

với Java Swing. 

+ Lập trình hướng đối 

tượng. 

+ Viết và thực thi Unit Test 

bằng ngôn ngữ Java. 

+ Sử dụng công cụ quản lý 

mã nguồn 

+ Viết phần mềm cơ bản 

bằng Java 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Kỹ thuật lập trình 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc và có 

đạo đức nghề nghiệp.  

4 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 22/1) đến tuần 

số: 15 (ngày 9/5) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 12.6, 

thứ 3 và  thứ 6 trong 

tuần 

  Đánh giá: 

CC: 15% 

GK: 30% 

CK: 55% 

38 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: những 

sự kiện quan trọng trong 

cuộc đời, các phương tiện 

giao thông, công việc & 

nghề nghiệp, công nghệ, 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 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 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như thì hiện tại 

hoàn thành, phân biệt các 

trạng từ for, since, already, 

yet, just, thì quá khứ đơn, 

thì quá khứ tiếp diễn, thì 

hiện tại tiếp diễn miêu tả kế 

hoạch cho tương lai, will và 

be going to, các động từ 

khiếm khuyết must / 

mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might / 

may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

39 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

trình, chi phí sinh hoạt 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

40 

Vật lý đại 

cương 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến 

thức về cơ học và điện-từ 

học và rèn luyện cho SV 

các kỹ năng viết được bản 

báo cáo khoa học theo chủ 

đề theo đúng quy định, sử 

dụng thành thạo máy tính 

cầm tay, rèn luyện phương 

pháp làm việc nhóm. 

Đối với các khối ngành 

khác nhau sẽ có bài tập áp 

dụng riêng để phù hợp với 

ELO của ngành  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Học phần gồm: 

3 chương nhiệt học, 

2 chương quang và 2 

chương vật lý hiện 

đại, thực hiện trong 

10 buổi; bắt đầu từ 

tuần 20(14/01/2019) 

– tuần 31 

(06/04/2019); 3 

giờ/buổi; 

 

Thầy Lý : lớp K24T-

PM, thứ năm, giờ 01 

- 03, 2.01; lớp 

K24T-PM, thứ năm, 

giờ 04 - 06, 2.01. 

Quá trình: 20% 

(Điểm danh + 

hoạt động trên 

lớp (trả lời câu 

hỏi, xung phong 

lên bảng,...) + 

bài tập chương 

+ bài tập nhóm 

 

Giữa kỳ: 

30% (soạn bài 

báo cáo, báo 

cáo seminar, 

nộp tiểu luận + 

tham gia đặt và 

trả lời câu hỏi) 

 

Cuối kỳ: 50% 

(thi viết)  

41 

Group 

Dynamics & 

Communicati

on (K24, 

năm 1, HK2) 

Học phần nhằm giúp sinh 

viên có nhận thức khoa học 

về giao tiếp, kỹ năng giao 

tiếp, làm việc nhóm, kỹ 

năng làm việc nhóm; hình 

thành cho sinh viên thái độ 

giao tiếp, làm việc nhóm 

tích cực, chủ động. Trên cơ 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

03 (ngày 

18/02/2019) đến 

tuần số: 12 (ngày 

28/04/2019) 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 
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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 

sở kiến thức, thái độ đó sinh 

viên có được năng lực giao 

tiếp, làm việc nhóm hiệu 

quả trong sinh hoạt, học tập, 

làm capstone project và 

công việc làm sau khi tốt 

nghiệp 

Số tiết trong 1 buổi: 

03 ,  

Học tại phòng 6.4, 

thứ tư và phòng 7.4 

thứ hai trong tuần.  

42 

Introduction 

to Computer 

Networks 

(K24, năm 1, 

HK2) 

+ Hiểu các khái niệm cơ 

bản về hệ thống mạng máy 

tính và truyền thông. 

+ Hiểu được cách thức điều 

phối giám sát một hệ thống 

mạng 

+ Có thể đọc hiểu và kiểm 

tra sơ đồ mạng 

+ Có thể xây dựng một hệ 

thống mạng cỡ nhỏ dạng 

văn phòng cỡ nhỏ (SOHO – 

Small Office Home Office), 

điều phối, giám sát được hệ 

thống mạng đó. 

+ Có thể sử dụng một số 

phần mềm chuyên dụng để 

khảo sát mạng và giả lập. 

+ Khả năng tự học qua các 

khóa học trực tuyến về 

chuyên đề Computer 

Networking. 

+ Hình thành được đức tính 

cẩn thận, trung thực, kiên 

trì, trách nhiệm trong công 

việc, và đạo đức nghề 

nghiệp.  

4 

  Học phần gồm 13 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

01 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

09/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03 ,  

Học tại phòng 12.2, 

thứ hai, ba, tư và thứ 

sáu. 

  Quá trình: 

30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50%  

 

13. Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- -Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  
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- -Về ngữ pháp: các điểm ngữ 

pháp cơ bản như danh từ 

đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng a, 

some, any, much, many, a 

lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, trạng 

từ chỉ cách thức (adverbs of 

manner), thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, hiện tại hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

2 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

3 

Nhập môn 

Công nghệ 

thông tin 

(K24, năm 1, 

HK1) 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

• Kiến thức tổng quan về các 

lĩnh vực ứng dụng CNTT, 

lịch sử phát triển của các 

ngành công nghiệp (1.0 cơ 

khí hóa, 2.0 điện khí hóa, 

3.0 tin học hóa và 4.0 kết 

nối thực tại – ảo, trí tuệ 

nhân tạo, học máy.  

• Nhận diện vị trí của CNTT 

trong nền kinh tế số dựa 

trên tri thức, quy trình cạnh 

tranh năng suất, chất lượng, 

sự phân hóa của CNTT 

trong nhiều ngành và ảnh 

hưởng tác động tới phát 

triển của CNTT.  

Rèn luyện các kỹ năng tạo 

lập, lưu trữ, khai thác và 

3 

  Học phần gồm 7 

chương lý thuyết, 9 

chương thực hành, 

thực hiện trong 15 

tuần (20 buổi, 1 tuần 

6 tiết) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9) đến tuần 

số: 15 (ngày 24/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 8.1, 

thứ hai và phòng 

12.2, 12.6, A0.1 thứ 

năm trong tuần. 

  Quá trình: 

15% 

Giữa kỳ: 35%  

Cuối kỳ: 50% 
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chia sẻ thông tin bằng công 

cụ tin học: soạn thảo, trình 

diễn, truy cập, tìm kiếm, xử 

dụng mạng Internet, mạng 

xã hội.   

4 

Cơ sở lập 

trình (K24, 

năm 1, HK1) 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

-    Các khái niệm cơ bản trong 

lập trình như thuật toán, lưu 

đồ, mã giả, ngôn ngữ lập 

trình, chương trình, trình 

dịch, chương trình thực thi, 

phần mềm máy tính. 

-   Các kiểu dữ liệu cơ sở, các 

phép toán và những cấu trúc 

điều khiển cơ bản của một 

ngôn ngữ lập trình cụ thể.  

-  Viết chương trình cài đặt các 

thuật toán bằng Python, bắt 

lỗi và sửa chữa những 

chương trình đã viết. 

- Ứng dụng các hàm và thư 

viện Python.  

- Ứng dụng một vài kỹ thuật 

lập trình cơ bản như xử lý 

vòng lặp, tính toán truy hồi, 

duyệt mảng.  

4 

  Học phần gồm 10 

chương lý thuyết, 9 

chương thực hành, 

thực hiện trong 15 

tuần (25 buổi, 1 tuần 

6 tiết) 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 19/9) đến tuần 

số: 15 (ngày 24/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 10.4, 

8.3, thứ tư và thứ 6 

và phòng 12.2, 12.6 

các thứ trong tuần 

   Quá trình: 

15% 

Giữa kỳ: 35%  

Cuối kỳ: 50%  

5 

Toán cao cấp 

(Giải tích) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về phép tính vi phân, 

tích phân của hàm một biến 

và hàm nhiều biến (chủ yếu 

là hàm 2 biến) như: đạo 

hàm, cực trị, tích phân xác 

định, tích phân kép, tích 

phân đường, tích phân mặt, 

các phương trình vi phân 

cấp 1 và cấp 2, các loại 

chuỗi. 

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản biện, 

tính toán, phân tích. Để từ 

đó vận dụng vào việc đưa 

các bài toán thực tế về 

những dạng bài toán đã học 

và giải quyết chúng, như: 

tìm giá trị cực trị, tìm diện 

tích, tìm thể tích, … Ngoài 

ra môn học còn giúp sinh 

viên hình thành kỹ năng làm 

3 

- Dạy ở HK1 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 5 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 15 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 15 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 2 lớp. 

2. Cô Trần Thị 

Nắng: dạy 2 lớp. 

- Điểm quá trình: 

20% (Điểm 

danh, bài kiểm 

tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 
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việc nhóm, kỹ năng tự 

nghiên cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc. 

6 

Thực hành 

Toán cao cấp 

(K24, năm 1, 

HK1) 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm hướng dẫn 

sinh viên: 

-    Các khái niệm cơ bản về 

phần mềm cùng với khả 

năng và ứng dụng của phần 

mềm Matlab. 

-   Các kiểu dữ liệu cơ sở, các 

phép toán và những cấu trúc 

điều khiển cơ bản của một 

ngôn ngữ lập trình Matlab.  

-  Viết đoạn chương trình trong 

môi trường Matlab để mô 

phỏng tính toán giải tích: 

đạo hàm, vi phân, tích phân 

và chuỗi số. 

-  Khả năng liên kết, mở rộng 

đến các hàm và thư viện 

Python trong môi trường 

Matlab.  

1 

  Học phần gồm 7 

chương thực hành, 

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 6 

(ngày 26/10) đến 

tuần số: 15 (ngày 

24/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 12.2 

thứsáu và thứ 6 và 

phòng 12.2 thứ bảy 

trong tuần 

  Quá trình: 

15% 

Giữa kỳ: 35%  

Cuối kỳ: 50% 

7 

Thực hành 

Đại số tuyến 

tính (K24, 

năm 1, HK2) 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Toán rời rạc, cơ sở lôgic, 

quan hệ, đại số bool.  

- Hệ thống số đếm và mã 

hóa.  

- Lý thuyết đồ thị: các khái 

niệm cơ bản của lý thuyết 

đồ thị; đồ thị và cây, giải 

thuật tìm kiếm trên đồ thị. 

- Thực hành lập trình xử lý 

dữ liệu trên đồ thị bằng 

ngôn ngữ Python.      

1 

   Học phần gồm 9 

chương thực hành, 

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 6 

(ngày 21/3/19) đến 

tuần số: 15 (ngày 

11/5/19) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, Thực hành tại 

phòng học 12.2; Thứ 

5 và Thứ 7 hàng 

tuần 

 Chuyên cần 

10%; giữa kì 

35%; thi kết 

thúc  

55% 

8 

Toán rời rạc 

(K24, năm 1, 

HK2) 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Toán rời rạc, cơ sở lôgic, 

quan hệ, đại số bool.  

- Hệ thống số đếm và mã 

hóa.  

- Lý thuyết đồ thị: các khái 

niệm cơ bản của lý thuyết 

đồ thị; đồ thị và cây, giải 

thuật tìm kiếm trên đồ thị. 

- Thực hành lập trình xử lý 

dữ liệu trên đồ thị bằng 

ngôn ngữ Python. 

4 

  Học phần gồm 5 

chương lý thuyết và 

9 chương thực hành, 

thực hiện trong 25 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/1/19) đến 

tuần số: 15 (ngày 

11/5/19) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, Học lý thuyết tại 

phòng 8.3 Thứ 3 và 

Thứ 4, Thực hành tại 

 Chuyên cần 

20%;  

giữa kì 

20%; thi kết 

thúc 60% 
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phòng học 12.9, 12.6 

vào Thứ 3 và Thứ 7; 

9 

Nhập môn 

Mạng máy 

tính và điện 

toán đám 

mây (K24, 

năm 1, HK2) 

  Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

• Các khái niệm và kiến thức 

cơ bản về mạng máy tính, 

mô hình và nghi thức kết 

nối mạng, trao đổi dữ liệu 

trên mạng, tổ chức và hoạt 

động của mạng máy tính.  

• Tổng quan về điện toán đám 

mây (ĐTĐM), các chủ đề 

phổ biến trong ĐTĐM, mối 

quan hệ giữa ĐTĐM với 

các cơ sở dữ liệu phân tán 

(distributed database), kết 

nối mạng bằng phần mềm 

(software-defined 

networking), phân mảnh dữ 

liệu không tổn thất thông tin 

và phân tán trên mạng máy 

tính (blockchain).  

• Mô hình triển khai ứng 

dụng CNTT trong các 

container ảo (dockers), đám 

mây riêng (private cloud), 

đám mây lai (hybrid cloud), 

điện toán biên (edge 

computing), điện toán 

sương mù (fog computing). 

• Thực hành lập trình ứng 

dụng mô hình ĐTĐM bằng 

ngôn ngữ Python.  

4 

  Học phần gồm 6 

chương lý thuyết và 

6 chương thực hành, 

thực hiện trong 25 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/19) đến 

tuần số: 15 (ngày 

11/5/19) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, Học lý thuyết tại 

phòng 8.1 Thứ 2 và 

10.4 Thứ 3, Thực 

hành tại phòng học 

12.9, 12.2 vào Thứ 2 

và Thứ 3; 

 Chuyên cần 

20%;  

giữa kì 

20%; thi kết 

thúc 60% 

10 

Những 

nguyên lý 

CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

11 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 
2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 
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(K24, năm 1, 

HK2) 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

12 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 
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13 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng 

liên quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các 

phương tiện giao thông, 

công việc & nghề nghiệp, 

công nghệ, việc nhà, du 

lịch, quần áo, thiết bị cấp 

cứu, môi trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho 

tương lai, will và be going 

to, các động từ khiếm 

khuyết must / mustn’t / 

have to / don’t have to / 

can/ can’t / might / may / 

will probably, câu điều 

kiện loại 0 và loại 1, mệnh 

đề tính từ WHO, WHICH 

và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông 

tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản 

ngắn hoặc giao tiếp trong 

các tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

14 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, thuyết 

trình, chi phí sinh hoạt 

thường ngày, sức khỏe, các 

hoạt động và tính cách của 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  



331 

 

con người, và các dịp đặc 

biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá khứ 

ở thể bị động, các dạng câu 

hỏi Wh-, thì quá khứ hoàn 

thành, câu gián tiếp, used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội thoại 

và hiểu ý chính, nghe và tìm 

thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết các 

đoạn văn bản ngắn hoặc 

giao tiếp trong các tình 

huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

15 

Đại số tuyến 

tính (K24, 

năm 1, HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về: ma trận và định 

thức, không gian vectơ, hệ 

phương trình tuyến tính, ánh 

xạ tuyến tính, chéo hóa ma 

trận và dạng toàn phương.  

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản biện, 

tính toán, phân tích. Từ đó 

có thể vận dụng đưa các bài 

toán thực tế về những dạng 

bài toán đã học và giải 

quyết chúng, như: bài toán 

cân bằng thị trường, mô 

hình input-output, …  Ngoài 

ra môn học còn giúp sinh 

viên hình thành kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng tự 

nghiên cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc.  

3 

  - Dạy ở HK1 - 

năm thứ nhất (đối 

với K24), và HK1 - 

năm thứ hai (đối với 

K23) 

- Học phần gồm: 6 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 15 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 

tiết. Dạy từ tuần 

thứ 1 đến tuần thứ 

15 của học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 3 lớp 

(K24-PM: 2 lớp; 

K23-NL: 1 lớp) . 

2. Thầy Lê Văn 

Vĩnh: dạy 3 lớp 

(K24-XD). 

- Điểm quá 

trình: 

20% 

(Điểm 

danh, bài 

kiểm tra, 

bài tập 

nhóm, lên 

bảng, trả 

lời câu 

hỏi tại lớp 

của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa 

kỳ: 20% 

(thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 
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14. Công nghệ kỹ thuật môi trường 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Đồ án Quản 

Lý Chất Thải 

Rắn (K21, 

năm 4, HK1) 

 Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(13/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 303A, 

thứ ba trong tuần. 

Trình bày 

thuyết minh đồ 

án: 30% 

Thể hiện bản vẽ 

thiết kế: 35% 

Bảo vệ đồ án: 

35% 

2 

Quản Lý 

Chất Thải 

Nguy Hại 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành    
3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(19/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 303A, 

thứ tư trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, bài 

tập, tham quan 

trọng số 30% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi tự luận & 

trắc nghiệm, 

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 60 phút, 

trọng số 50% 

3 

Quản Lý 

Chất Thải 

Rắn (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(18/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 303A, 

thứ ba trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, trọng 

số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi tự luận & 

trắc nghiệm, 

trọng số 25% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 90 phút, 

trọng số 55% 

4 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức đọc và 

hiều tài liệu chuyên ngành  
3 

Thực hiện trong 16 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(30/10/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 303A, 

304A, thứ hai và thứ 

4 trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, trọng 

số 30% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi tự luận & 

trắc nghiệm, 

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50% 



333 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

5 

Ô Nhiễm 

M.tr 

Đất&C.Nghệ 

xử lý (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành    
3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(17/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 303A, 

thứ hai trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, bài 

tập, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi tự luận 

90 phút, trọng 

số 50% 

6 

Đồ án Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Cung cấp kiến thức tổng 

hợp  
20 

Nhận Nhiệm vụ 

Khóa luận tốt nghiệp 

từ ngày 05/02/2019 

đến ngày 

30/05/2019. 

  

 

Sinh viên phải 

bảo vệ Đồ án 

tốt nghiệp trước 

Hội đồng với 

các trọng số 

đánh giá như 

sau:  

 

GV hướng dẫn: 

30% 

GV phản biện: 

30% 

Điểm của các 

thành viên trong  

hội đồng: 40%  

7 

Thực Tập Tốt 

Nghiệp-Môi 

Trường 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tổng 

hợp  
5 

Nhận Nhiệm vụ 

Thực tập Tốt nghiệp 

từ ngày 18/10/2018 

đến ngày 18/1/2019. 

  

Sinh viên phải 

bảo vệ kết quả 

thực tập trước 

Hội đồng với 

các trọng số 

đánh giá như 

sau: 

Nôị dung thưc̣ 

tâp̣ tốt nghiêp̣ 

(40%); 

Thuyết minh 

báo cáo thưc̣ tâp̣ 

(30%); 

Bảo vê ̣thưc̣ tâp̣ 

(30%)  

8 

Sức khỏe 

cộng đồng và 

An toàn lao 

động (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
3 

Gồm 2 phần, 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

Phần sức khỏe 

cộng đồng, 

trọng số 50%. 

Phần An toàn 

lao động, trọng 

số 50%. 
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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 

đến tuần số 15 

(19/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

3 giờ đầu chiều thứ 

tư trong tuần. 

9 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh tồng quát 
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số 15 

(20/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

3 giờ đầu chiều thứ 

ba trong tuần.  

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, phát 

biểu, thuyết 

trình, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: tự luận 

và trắc nghiệm 

60 phút, trọng 

số 20%. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50%  

10 

Cơ sở công 

nghệ môi 

trường&thực 

hành (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành    
3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số 15 

(19/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

3 giờ sau chiều thứ 

tư trong tuần. 

Phần lý thuyết: 

bài tập, thảo 

luận, trọng số 

25%; Thi GK 

trọng số: 25%; 

Thi cuối kỳ 

trọng số: 50%. 

Phần thực hành: 

Chuẩn bị bài 

trọng số 10%; 

Làm việc trong 

PTN trọng số 

40%; Viết báo 

cáo trọng số 

35% và Bảo vệ 

trọng số 15%. 

11 

Quản lý môi 

trường đô thị 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) 

đến tuần số 10 

(13/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 304A, 

3giờ buổi chiều thứ 

ba trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

15% 

Giữa kỳ: làm 3 

bài tập, trọng số 

25% 

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

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 

12 

Công nghệ 

xử lý nước 

cấp&Đồ án 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành    
4 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/9/2018) 

đến tuần số 15 

(20/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

6 tiết, 

Học tại phòng 304A, 

4 giờ đầu học lý 

thuyết, 2 giờ sau học 

đồ án buổi chiều thứ 

năm trong tuần. 

Phần đồ án: 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết: 

70% bao gồm 

(Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: làm 3 

bài tập, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

50%) 

13 

Mạng lưới 

cấp 

nước&Bài 

tập lớn (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
3 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số 15 

(17/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 304A, 

3 giờ đầu  buổi chiều 

thứ hai trong tuần. 

Phần đồ án: 

trọng số 40%; 

Phần lý thuyết: 

60% bao gồm 

(Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: làm 3 

bài tập, trọng số 

15% 

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

55%) 

14 

Công nghệ 

sạch (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số 15 

(17/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 304A, 

3 tiết sau  buổi chiều 

thứ hai trong tuần. 

Quá trình: 

Chuyên cần, 

phát biều, 

thuyết trình và 

báo cáo tham 

quan, trọng số: 

40% 

Thi giữa kỳ: 

trọng số 30% 

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

30% 

 

15 

Công nghệ 

xử lý nước 

thải & đồ án 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành    
4 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) 

Phần đồ án: 

trọng số 30%, 

bao gồm 

(Thuyết 

minh30%, bản 
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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 

đến tuần số: 15 

(6/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 501B, 

chiều thứ hai  và ba 

trong tuần. 

vẽ 40%, bảo vệ 

30%); 

Phần lý thuyết: 

70% bao gồm 

(dự lớp, phát 

biểu: 10%, làm 

bài tập, bài thu 

hoạch tham 

quan 10%; Giữa 

kỳ: trọng số 

25% 

Cuối kỳ: thi viết 

90 phút trọng số 

50%). 

16 

Anh văn 

chuyên 

ngành 

CNMT 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức về đọc 

và hiểu được tài liệu tiếng 

anh chuyên ngành   

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 18/2/2019) 

đến tuần số 15 

(18/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 501B, 

3 tiết sau  buổi chiều 

thứ ba và năm trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, trọng 

số 20% 

Giữa kỳ: tự luận 

& thuyết trình, 

trọng số 25% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút + nộp bài 

tiểu luận, trọng 

số 55% 

17 

Ô nhiễm môi 

trường đất và 

công nghệ xử 

lý (K22, năm 

3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/1/2019) 

đến tuần số 4 

(31/1/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 501B, 

3 tiết đầu chiều thứ 5 

và 6 tiết chiều thứ 7 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, bài 

tập, trọng số 

10% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận, trọng số 

30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi tự luận 

60 phút, trọng 

số 60% 

18 

Kiểm soát 

không khí ô 

nhiễm (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/1/2019) đến 

tuần số 6 (6/3/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

35% 

Giữa kỳ: tự 

luận, trọng số 

15% 
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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 tại phòng 501B, 

3 tiết sau chiều thứ 3 

và 3 tiết sau chiều 

thứ 5 trong tuần. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi tự luận, 

60 phút, trọng 

số 50%. 

19 

Quản lý chất 

thải nguy hại 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

tuần số 6 

(01/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 501B, 

3 tiết sau chiều thứ 2 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: tự 

luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi tự luận, 

60 phút, trọng 

số 50%. 

20 

Mạng lưới 

thoát nước & 

đồ án (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành    
3 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/01/2019) 

đến tuần số: 15 

(6/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5, 

Học tại phòng 501B, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Phần đồ án: 

trọng số 30%, 

bao gồm 

(Thuyết minh 

30%; Bản vẽ 

35%; Bảo vệ 

30%). 

Phần lý thuyết 

trọng số 70%, 

bao gồm (Quá 

trình: chuyên 

cần, thảo luận, 

làm bài tập, 

trọng số 25% 

Giữa kỳ: tự luận 

60 phút, trọng 

số 15% 

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp, trọng số 

60%). 

21 

Anh văn 

chuyên 

ngành 

CNMT 2 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức về đọc 

và hiểu được tài liệu tiếng 

anh chuyên ngành   

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 9 

(ngày 27/03/2019) 

đến tuần số: 13 

(24/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 501B, 

thứ ba và thứ 5 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, bài 

tập, trọng số 

35% 

Giữa kỳ: tự 

luận, trọng số 

15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

50%. 
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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 

22 

Đánh giá tác 

động môi 

trường (K22, 

năm 3, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(5/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 501B, 

thứ sáu  trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, bài 

tập, trọng số 

30%. 

Giữa kỳ: tự 

luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: nộp 

bài tiểu luận, 

trọng số 50%. 

23 

Sức khỏe 

cộng đồng và 

An toàn lao 

động (K23, 

năm 2, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần gồm 2 

phần mỗi phần 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(19/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 605A, 

chiểu thứ tư trong 

tuần. 

Phần sức khỏe 

cộng đồng, 

trọng số 50%. 

Phần An toàn 

lao động, trọng 

số 50%. 

24 

Hình họa-Vẽ 

kỹ thuật 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành   
3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 11 

(22/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

4, 

Học tại phòng 504A, 

sáng thứ 5 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, trọng số 

10% 

Giữa kỳ: 1 bài 

vẽ trên giấy A3, 

trọng số 30% 

Cuối kỳ: 1 bài 

vẽ trên giấy A3 

120 phút, trọng 

số 60% 

25 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 
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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 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

26 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tư 

tưởng chính trị  
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(17/12/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ hai trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

27 

Cơ sở công 

nghệ môi 

trường&thực 

hành (K23, 

năm 2, HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành   
3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(21/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Phần lý thuyết: 

Làm bài tập, 

thảo luận, trọng 

số 25%; Thi GK 

trọng số: 25%; 

Thi cuối kỳ 

trọng số: 50%. 

Phần thực hành: 

Chuẩn bị bài 

trọng số 10%; 

Làm việc trong 
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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 tại phòng 605A, 

chiểu thứ tư trong 

tuần. 

PTN trọng số 

40%; Viết báo 

cáo trọng số 

35% và Bảo vệ 

trọng số 15%. 

28 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh tồng quát 
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 9 

(05/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

2, 

Học tại phòng 504A, 

sáng thứ 3 và 5 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, phát 

biểu, thuyết 

trình, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: tự luận 

và trắc nghiệm 

60 phút, trọng 

số 20%. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50%  

29 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

Cung cấp kiến thức pháp 

luật đại cương   
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(12/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ 2 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài tự luận 75 

phút, trọng số 

60% 

30 

Quá trình 

thủy lực 

trong CN môi 

trường (K23, 

năm 2, HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành   
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(13/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 701B, 

sáng thứ 3 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài tự luận 60 

phút, trọng số 

60% 

31 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh tồng quát  
3 

Học phần thực hiện 

trong 11 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(09/04/2019) 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, phát 

biểu, thuyết 

trình, trọng số 

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 

Số giờ trong 1 buổi: 

2 giờ, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ 3 và 6 rong 

tuần. 

Giữa kỳ: tự luận 

và trắc nghiệm 

60 phút, trọng 

số 20%. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50%  

32 

Quá trình 

truyền nhiệt 

trong CN môi 

trường (K23, 

năm 2, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần thực hiện 

5 chương trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 6 

(ngày 27/03/2019) 

đến tuần số: 15 

(10/05/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 801B, 

sáng thứ tư và 5 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, thuyết 

trình, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận 90 phút, 

trọng số 25% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi tự luận 

90 phút, trọng 

số 55% 

33 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 
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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 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

34 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tư 

tưởng chính trị 
3 

Học phần thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/01/2019) 

đến tuần số: 15 

(19/05/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ bảy trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

35 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

36 

Trạm bơm và 

công trình 

thu (K23, 

năm 2, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần thực hiện 

trong 5  chương 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 19/02/2019) 

đến tuần số: 15 

(16/05/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 701B, 

sáng thứ ba trong 

tuần. 

Phần đồ án 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết 

trọng số 70% 

bao gồm ( 

chuyên cần, bài 

tập, thi giữa kỳ 

và thi cuối kỳ) 

37 

Ô nhiễm 

không khí và 

tiếng ồn 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
3 

Học phần thực hiện 

6 chương trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) 

đến tuần số: 8 

(20/03/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 801B, 

sáng thứ tư và sáu 

trong tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70% 

bao gồm 

(chuyên cần, 

làm bài tập, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

tự luận 60 phút, 

trọng số 25% 

Cuối kỳ: 1 bài 

tự luận 60 phút, 

trọng số 55%) 

38 

Luật và chính 

sách môi 

trường (K23, 

năm 2, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
2 

Học phần thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(04/04/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 801, 

sáng thứ năm trong 

tuần. 

Quá trình: trọng 

số 10%; Giữa 

kỳ: thảo luận & 

thuyết trình: 

40%;  

Cuối kỳ: Thuyết 

trình, trọng số 

50% 

39 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 
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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 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%) 

 

40 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh cơ bản   
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 11 

(20/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

2 tiết, 

Học tại phòng 303A, 

chiều thứ 2 và thứ 4 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, 

thuyết trình, 

làm bài tập, 

trọng số 30% 

Giữa kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 75 phút, 

trọng số 50% 

41 

Sinh thái môi 

trường (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
 2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(15/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 605A, 

chiều thứ năm trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 15% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thuyết trình, 

trọng số 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài tiểu luận và 

thuyết trình, 

trọng số 55% 
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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 

Nhập môn 

môi trường 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành   
2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 14/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(16/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

Cuối kỳ: thuyết 

trình bài tiểu 

luận theo từng 

chủ đề đã được 

phân chia, trọng 

số 100%  

43 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp kiến thức tư 

tưởng chính trị  
2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 10 

(15/11/2018) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

sáng thứ năm trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

44 

Hóa học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ bản  3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/09/2018) 

đến tuần số: 11 

(22/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 304A, 

chiều thứ 5 trong 

tuần. 

 

Phần thực hành: 

trọng số 30%; 

Phần lý thuyết: 

trọng số 70% 

bao gồm ( 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

60%).  

45 

Toán kỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ 

bản về toán học.  
4 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi  

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(19/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4, 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

20% 



346 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Học tại phòng 301A, 

chiều thứ 4 trong 

tuần. 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

60% 

46 

Vật lý đại 

cương 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ bản   2 

Học phần gồm 2 

phần, phần 1 gồm 4 

chương, phần 2 gồm 

3 chương, thực hiện 

trong 10 buổi  

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số: 15 

(12/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 303A, 

chiều thứ 2 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

60%  

47 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức tư 

tưởng chính trị 
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/01/2019) 

đến tuần số: 15 

(8/5/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 901A, 

chiều thứ tư trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

48 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tư 

tưởng chính trị  
2 

Bắt đầu từ ngày 

3/6/2019 đến 

24/6/2019 (HK183). 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng C401, 

sáng thứ 2 – 4 - 6 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 20%; 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 60% 

49 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình thành 

thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, tầm 

vóc, hoàn thiện nhân cách, 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 
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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 

nâng cao khả năng học tập, 

kỹ năng hoạt động xã hội 

với tinh thần, thái độ tích 

cực, góp phần thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

50 

Vi sinh môi 

trường&Thực 

hành (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành   
4 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/01/2019) 

đến tuần số: 15 

(10/05/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

4, 

Học tại phòng 801B, 

chiều thứ 6 trong 

tuần. 

Phần thực hành: 

trọng số 20% 

Phần lý thuyết: 

trọng số 80%, 

bao gồm (Thảo 

luận 5%, thuyết 

trình 30%, Thi 

giữa kỳ 15%; 

Thi cuối kỳ: 1 

bài thi trắc 

nghiệm 60 phút, 

trọng số 50%) 

51 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh cơ bản  
3 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/01/2019) 

đến tuần số: 11 

(09/04/2019) 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 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 

Số giờ trong 1 buổi: 

4, 

Học tại phòng 503A, 

chiều thứ 3 và 5 

trong tuần.  

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 50%  

52 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức tiếng 

anh cơ bản  
3 

Bắt đầu từ ngày 

3/6/2019 đến 

24/6/2019 (HK183). 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng C309, 

sáng thứ 2 – 4 - 6 

trong tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

việc nhóm, 

trọng số 30%; 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 20% 

Cuối kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

& tự luận, trọng 

số 50% 

53 

Vật lý đại 

cương 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản   2 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(4/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết, 

Học tại phòng 802B, 

chiều thứ 5 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, 

thảo luận, làm 

bài tập, trọng số 

30% 

Giữa kỳ: làm 

bài thi viết 60 

phút, trọng số 

20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

50% 

54 

Hình họa-Vẽ 

kỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Cung cấp kiến thức cơ sở 

ngành  
3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/2019) 

đến tuần số: 11 

(08/4/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

4, 

Học tại phòng 304A, 

sáng thứ 2 trong 

tuần. 

Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, trọng số 

10% 

Giữa kỳ: 1 bài 

vẽ trên giấy A3, 

trọng số 30% 

Cuối kỳ: 1 bài 

vẽ trên giấy A3 

120 phút, trọng 

số 60% 

55 

Hóa môi 

trường&Thực 

hành (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức chuyên 

ngành  
4 

Học phần thực hiện 

trong 17 chương 

trong 15 buổi. 

Phần thực hành: 

trọng số 25% 

bao gồm (chuẩn 

bị bài: 10%; 



349 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/01/2019) 

đến tuần số: 15 

(7/05/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3 giờ, 

Học tại phòng 503A, 

chiều thứ ba trong 

tuần. 

làm việc trong 

phòng thì 

nghiệm: 50%; 

Viết báo cáo: 

40%). 

Phần lý thuyết: 

75% bao gồm 

(Quá trình: 

chuyên cần, làm 

bài tập, trọng số 

20% 

Giữa kỳ: 1 bài 

thi trắc nghiệm 

60 phút, trọng 

số 25%; Cuối 

kỳ: làm bài thi 

trắc nghiệm 60 

phút, trọng số 

55%) 

 

15. Kỹ thuật nhiệt 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Thực tập tốt 

nghiệp (K20, 

năm 5) 

Sau khi hoàn thành môn 

học, sinh viên có kiến thức 

thực tế, tổng quan về hệ 

thống lạnh, điều hòa không 

khí, hệ thống lò hơi, nhiệt 

điện, sấy, làm nền tảng cho 

Luận văn tốt nghiệp  

5 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 03 – 

05/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần.  

  

Cuối kỳ: 100%  

2 

Đồ án Tốt 

nghiệp (K20, 

năm 5, HK1) 

Đồ án tốt nghiệp nhằm 

tổng hợp các kiến thức đã 

học của các môn học đại 

cương, cơ sở và chuyên 

ngành. Nội dung của đồ án 

tốt nghiệp thường là tính 

toán, thiết kế một hệ thống 

nhiệt lạnh áp dụng trong 

công trình thực tế, hoặc 

nghiên cứu ứng dụng, phát 

triển công nghệ mới hoặc 

đề xuất các giải pháp kỹ 

thuật tốt hơn, hợp lý hơn 

15 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 45 buổi. 

Bắt đầu từ: 07 – 

12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

5 

 

Cuối kỳ: 100% 
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liên quan đến các lãnh vực 

chuyên ngành nhiệt lạnh. 

  

3 

Kinh tế năng 

lượng (K21, 

năm 4, HK1) 

Kiến thức: 

Nhận thức được thực trạng 

các nguồn năng lượng và 

hiện trạng sử dụng năng 

lượng. 

Nêu được cách xây dựng 

hệ thống quản lý năng 

lượng, xây dựng được 

chính sách năng lượng, kế 

hoạch năng lượng, mục 

tiêu năng lượng. 

Xây dựng được kế hoạch 

kiểm toán năng lượng, quy 

trình thực hiện kiểm toán 

năng lượng. 

Hiểu được phương pháp, 

các loại công cụ để thực 

hiện đo đạc trong kiểm 

toán năng lượng. 

Nêu được các nguồn năng 

lượng mới và vai trò của 

chúng trong việc tiết kiệm 

năng lượng. 

Nêu được các phương pháp 

và khả năng thu hồi, tái sử 

dụng các nguồn nhiệt trong 

công trình công nghiệp, và 

công trình thương mại dịch 

vụ. 

Nắm được các phương 

pháp và khả năng khai thác 

sử dụng trong hệ thống 

điện, động cơ điện, hệ 

thống chiếu sáng hợp lý, 

hiệu quả. 

Nêu được các khái niệm, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của 

viêc bảo trì, bảo dưỡng đối 

với tiết kiệm năng lượng. 

Xây dựng được các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật cho dự án 

tiết kiệm năng lượng. 

Kỹ năng: 

Xây dựng được các quy 

trình kiểm soát năng lượng, 

hướng dẫn kiểm soát năng 

lượng trong doanh nghiệp. 

Tính toán các chỉ số sử 

dụng năng lượng, các chỉ 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 
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số kinh tế kỹ thuật của một 

dự án. 

Phân tích đặc tính, ảnh 

hưởng của các chỉ số. 

Đề xuất được các giải pháp 

tiết kiệm năng lượng trong 

công trình dân dụng và 

công nghiệp; trong giao 

thông vận tải; trong các 

công trình thương mại, 

dịch vụ. 

Thái độ nghề nghiệp: 

Nhận định được các cơ hội 

tiết kiệm năng lượng trong 

các lĩnh vực. 

4 

Quản trị dự án 

Nhiệt lạnh 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Nêu mục tiêu cần đạt được 

đối với người học sau khi 

học học phần này (về mặt 

lý thuyết, thực hành). Mục 

tiêu về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ (cách thức xây 

dựng như chuẩn đầu ra) 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 10 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 60% 

5 

Điều khiển tự 

động qua 

MáyTính 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức: Nắm được các 

kíến thức cơ bản và đầy đủ 

nhất về các vấn đề: 

Thiết kế phần mềm điều 

khiển cho hệ nhúng 

Điều khiển thiết bị nhúng 

qua máy tính và hệ thống 

mạng (LAN, WAN, 

Internet) 

Công cụ hỗ trợ trong thiết 

kế phần mềm cho hệ nhúng 

và hệ thống mạng 

Kỹ năng:  

Có kỹ năng thiết kế phần 

mềm cho hệ thống nhúng. 

Thái độ chuyên nghiệp của 

một kỹ sư phần mềm 

nhúng với khả năng sử 

dụng những qui trình cho 

việc thực hiện dự án.  

4 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

6 

Nhà máy 

Nhiệt điện 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Kiến thức: Sau khi học 

xong học phần này, sinh 

viên được trang bị kiến 

thức về: năng lượng và các 

loại nhà máy điện; các chỉ 

tiêu năng lượng của nhà 

máy điện; thông số hồi 

nhiệt tối ưu, thiết bị gia 

4 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 
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nhiệt, khử khí và bơm nước 

cấp dùng trong nhà máy 

nhiệt điện; phương pháp 

tính toán sơ đồ nhiệt 

nguyên lý của nhà máy 

nhiệt điện ngưng hơi và 

nhà máy điện nguyên tử; sơ 

đồ nhiệt chi tiết và các hệ 

thống phụ trợ cho nhà máy 

điện, nguyên lý và tính 

toán nhiệt tuabin hơi và 

tuabin khí; nhà máy nhiệt 

điện hỗn hợp khí  hơi. 

Kỹ năng: Có năng lực vận 

dụng kiến thức về nhà máy 

nhiệt điện vào thực tiễn sản 

suất và công tác; đồng thời 

người học có khả năng cập 

nhật, phát hiện và đề xuất 

các vấn đề để nâng cao 

hiệu quả của nhà máy nhiệt 

điện trong thực tế. 

Thái độ: Có tinh thần cầu 

thị và chủ động học hỏi tri 

thức mới.  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

7 

Thực hành tự 

động hóa 

QTNL (K21, 

năm 4, HK1) 

Nêu mục tiêu cần đạt được 

đối với người học sau khi 

học học phần này (về mặt 

lý thuyết, thực hành). Mục 

tiêu về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ (cách thức xây 

dựng như chuẩn đầu ra) 

Củng cố toàn bộ lý thuyết 

về nhiệt, máy & thiết bị 

lạnh, tự động hóa hệ thống 

lạnh. 

Cung cấp cho sinh viên 

phương pháp luận trong 

thiết kế hệ thống lạnh công 

nghiệp (lạnh& tự động 

hóa) cho các nhà máy chế 

biến thực phẩm. 

Hoàn thành bản vẽ nguyên 

lý hệ thống lạnh & nguyên 

lý hệ thống tự động hóa hệ 

thống lạnh.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 18 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

 

Cuối kỳ: 100% 

8 

Luật Xây 

Dựng (K21, 

năm 4, HK1) 

Nhằm đào tạo cho sinh 

viên Ngành Kiến trúc - 

Xây dựng và Nhiệt lạnh 

những kiến thức cơ bản về 

pháp luật chuyên ngành để 

khi ra trường ngoài các 

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 30 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 
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kiến thức chuyên môn, sinh 

viên còn nắm được những 

luật lệ căn bản để có thể 

hành nghề một cách hợp 

pháp, thực hiện công việc 

chuyên môn theo đúng 

những điều kiện pháp lý 

quy định. Biết xử dụng 

“Luật” làm công cụ quản lý 

dự án đầu tư  và xây dựng 

công trình.  

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm tiểu 

luận, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng lập, 

quản lý dự án đầu tư và 

xây dựng theo Luật chuyên 

ngành. Ngoài ra, môn học 

cũng góp phần hình thành 

tinh thần thượng tôn pháp 

luật, thái độ tuân thủ 

nghiêm túc các quy định 

của pháp luật về quản lý 

đầu tư và xây dựng.  

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

9 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng cáo, 

tin tức/ phát thanh/ du lịch, 

tin nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

10 

Vật liệu nhiệt-

lạnh (K22, 

năm 3, HK1) 

- Kiến thức:  

- Vị trí: Môn học vật liệu 

nhiệt  lạnh thuộc lĩnh vực 

kỹ thuật chuyên môn trong 

nhóm ngành công nghệ 

nhiệt lạnh. Môn học này 

đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình đào tạo sinh 

viên các trường đại học 

chuyên ngành công nghệ 

nhiệt điện lạnh. 

- Tính chất: Là môn học 

bắt buộc. 

Môn học này giúp sinh 

viên có những kiến thức 

như sau: 

- Sau khi học xong môn 

này, sinh viên ngành điện 

lạnh được: 

- Nắm vững được mục đích 

và ý nghĩa của các loại vật 

liệu kỹ thuật nhiệt  lạnh đối 

với đời sống và sản xuất. 

- Vận dụng được những 

kiến thức đã học để khai 

thác hết khả năng của các 

vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh 

khi sử dụng, thiết kế và áp 

dụng vào cuộc sống thực 

tiễn. 

- Kỹ năng: Sinh viên nắm 

được các khái niệm về áp 

suất, nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt 

1 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 7 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 10/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 
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dung riêng của từng loại 

vật liệu. 

- Nắm vững kiến thức cơ 

bản về các loại vật liệu kỹ 

thuật lạnh sử dụng nhiều 

trong thực tế. 

- Thái độ, chuyên cần: 

Hoàn thành các bài tập 

được giao về nhà, chuẩn bị 

bài trước khi lên lớp. Tích 

cực tham gia các hoạt động 

trên lớp. Có thái độ nghiêm 

túc và chăm chỉ trong học 

tập, cũng như trong nghiên 

cứu khoa học, mạnh dạn áp 

dụng các kiến thức thu 

được trong học tập vào ứng 

dụng thực tế.  

  

11 

Công nghệ 

chế tạo máy 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về: 

Bản chất vật lý của quá 

trình cắt gọt 

Các kiến thức về quá trình 

gia công 

Chất lượng bề mặt chi tiết 

máy. 

Các phương pháp tạo hình 

để gia công chi tiết   

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 30 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

12 

Đồ án kỹ 

thuật lạnh 1 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Sau khi hoàn thành đồ án, 

sinh viên có khả năng: tính 

toán nhiệt và chọn được 

các thiết bị lạnh (thiết bị 

công tác) cho nhà máy 

đông lạnh và chế biến thủy 

sản; trình bày được các vấn 

đề thực hiện trong đồ án và 

thực hiện được bản vẽ bố 

trí thiết bị lạnh trong nhà 

máy theo tiêu chuẩn.  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

 

Cuối kỳ: 100% 

13 

Đồ án Cung 

cấp điện 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về thiết kế một 

đồ án cung cấp điện cho 

một nhà xưởng, tòa nhà.  

Trên cơ sở các kiến thức 

mà môn học trang bị, SV 

có điều kiện hơn khi hội 

nhập với những vấn đề kỹ 

thuật liên quan phát sinh 

trong thực tế cuộc sống, 

trong các công ty, xí 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 70% 
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nghiệp … để từ đó hình 

thành kỹ năng phát triển 

nghề nghiệp. Do đặc điểm 

của môn học có tính hệ 

thống cao, là sự kết hợp 

của nhiều vấn đề kỹ thuật 

khác nhau nên sinh viên 

cần có ky ̃năng phân tích 

và thiết kế hệ thống cao, ky ̃

năng tư duy, tìm tòi, phát 

hiện những vấn đề mới 

phát sinh, ky ̃năng lựa chọn 

và ra quyết định xây dựng 

hệ thống theo hướng tối ưu 

hóa  

14 

Kỹ thuật môi 

trường và an 

toàn (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về 

môi trường tự nhiên, ô 

nhiễm môi trường, biến đổi 

khí hậu và bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững 

tại Việt Nam; pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động, 

kỹ thuật vệ sinh lao động, 

kỹ thuật an toàn lao động 

và rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy giải quyết 

vấn đề, phản biện, ý thức 

tuân thủ pháp luật an toàn 

vệ sinh lao động.  

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

15 

Kỹ thuật sấy 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức: vật liệu ẩm; tác 

nhân sấy; sự truyền nhiệt 

và truyền chất trong quá 

trình sấy; động học quá 

trình sấy; các phương pháp 

xác định thời gian sấy; cơ 

sở thiết kế hệ thống sấy; 

tính toán nhiệt thiết bị sấy.  

2 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

16 

Bơm quạt 

máy nén 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức: lý thuyết cơ bản 

của các loại bơm, quạt, 

máy nén; các thông số làm 

việc cơ bản, các đường đặc 

tính làm việc, đặc tính tổng 

hợp, cấu tạo cụ thể của các 

bơm quạt máy nén thông 

thường.  

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

17 

Chi tiết máy 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức để có 

thể tính toán thiết kế, lựa 

3 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 30 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 
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chọn và kiểm nghiệm các 

chi tiết máy, cụm chi tiết 

máy trong các hệ thống 

truyền động cơ khí. Có khả 

năng độc lập hoặc làm việc 

theo nhóm để thiết kế hoàn 

chỉnh một thiết bị, máy 

móc cơ khí.  

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

6,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

18 
Đại số (K23, 

năm 2, HK1) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về: ma trận và định 

thức, không gian vectơ, hệ 

phương trình tuyến tính, 

ánh xạ tuyến tính, chéo hóa 

ma trận và dạng toàn 

phương.  

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản 

biện, tính toán, phân tích. 

Từ đó có thể vận dụng đưa 

các bài toán thực tế về 

những dạng bài toán đã học 

và giải quyết chúng, như: 

bài toán cân bằng thị 

trường, mô hình input-

output, …  Ngoài ra môn 

học còn giúp sinh viên hình 

thành kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tự nghiên 

cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc.  

3 

  - Dạy ở HK1 - năm 

thứ nhất (đối với 

K24), và HK1 - năm 

thứ hai (đối với 

K23) 

- Học phần gồm: 6 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 15 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 15 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: K23-NL: 1 

lớp) . 

 

Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 

19 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

20 

Kỹ thuật lạnh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học trang bị cho sinh 

viên : 

- Kiến thức về môi chất 

lạnh, vật liệu kỹ thuật lạnh 

- Phương pháp tính toán 

chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp 

- Nguyên lý cấu tạo, 

phương pháp lựa chọn các 

thiết bị chính, thiết bị phụ 

trong hệ thống lạnh 

- Kiến thức về an toàn môi 

chất lạnh, bảo vệ môi 

trường  

3 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

21 

Kỹ thuật điện 

tử (K23, năm 

2, HK1) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

kỹ thuật điện tử, chất bán 

dẫn, các nguyên lý bán 

dẫn, kiến thức toán học vận 

dụng vào các vấn đề thuộc 

lĩnh vực kỹ thuật nhiệt; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết cơ bản 

về Mạch tương tự và Mạch 

số để giải quyết tối ưu các 

vấn đề chuyên ngành kỹ 

thuật nhiệt về thiết kế và 

điều hành sản xuất; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề; kỹ năng phân tích, 

tính toán, thiết kế các mạch 

điện tử tương tự và mạch 

điện tử số; khả năng sữa 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 



359 

 

chữa, bảo trì được các thiết 

bị điện tử; khả năng làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

22 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

23 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 
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- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

24 

Tính toán kỹ 

thuật cho Kỹ 

sư (K23, năm 

2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về ngôn ngữ lập trình 

Matlab với các ứng dụng 

vào các bài toán đại số 

tuyến tính, giải tích và các 

bài toán kỹ thuật chuyên 

ngành Nhiệt lạnh rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng 

làm việc nhóm và kỹ năng 

tư duy giải quyết các vấn 

đề trong tính toán kỹ thuật 

và ý thức được nhiệm vụ 

học tập và tự học suốt đời. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 5 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

25 

Anh văn 

chuyên ngành 

KT Nhiệt 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Kiến thức về truyền nhiệt 

bằng tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình dẫn nhiệt bằng tiếng 

Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình đối lưu nhiệt bằng 

tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình bức xạ nhiệt bằng 

tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình truyền nhiệt phức tạp 

bằng tiếng Anh 

- Thiết bị trao đổi nhiệt 

bằng tiếng Anh. 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

26 

Giải tích 2 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức cơ bản 

về phép tính vi phân, và 

phép tính tích phân của 

hàm nhiều biến (chủ yếu là 

hàm 2 biến) như: Tập xác 

định, giới hạn, sự liên tục, 

đạo hàm riêng, vi phân, 

cực trị, tích phân kép, tích 

phân đường, tích phân mặt. 

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản 

biện, tính toán, phân tích. 

Để từ đó vận dụng vào việc 

đưa các bài toán thực tế về 

những dạng bài toán đã học 

và giải quyết chúng, như: 

tìm giá trị cực trị, tìm diện 

2 

- Dạy ở HK1 - năm 

thứ hai 

- Học phần gồm: 2 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 10 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

2. Thầy Đinh Tiến 

Liêm: dạy 1 lớp 

(ngành Kỹ nhiệt). 

Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 
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tích, tìm thể tích, … Ngoài 

ra môn học còn giúp sinh 

viên hình thành kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng tự 

nghiên cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc. 

27 

Vẽ kỹ thuật 

cơ khí (K24, 

năm 1, HK1) 

Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về vẽ kỹ 

thuật và dung sai đo lường. 

Áp dụng được kiến thức đã 

học để thực hiện các bản vẽ 

kỹ thuật phục vụ cho công 

ta1ck ỹ sư sau này. 

Góp phần hình thành kỹ 

năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm, thuyết trình và 

tư duy giải quyết vấn đề 

của sinh viên.  

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 11/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 6 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

28 

Nhiệt động kỹ 

thuật (K24, 

năm 1, HK1) 

Sau khi hoïc xong moân 

Kyõ thuaät  nhieät, ngöôøi 

hoïc seõ coù kieán thöùc 

lyù luaän vöõng chaéc vaø 

cô sôû kieán thöùc thieát 

keá thöïc teá veà Thieát bò 

vaø heä thoáng laïnh, Kyõ 

thuaät saáy, Ñieàu Tieát  

Khoâng Khí, Ñoäng cô 

ñoát trong, Turbine hôi, 

Turbine khí. 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

29 

Anh văn 

chuyên ngành 

KT nhiệt 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Kiến thức về truyền nhiệt 

bằng tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình dẫn nhiệt bằng tiếng 

Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình đối lưu nhiệt bằng 

tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình bức xạ nhiệt bằng 

tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình truyền nhiệt phức tạp 

bằng tiếng Anh 

- Thiết bị trao đổi nhiệt 

bằng tiếng Anh.  

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

30 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- -Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 
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quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- -Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

31 

Toán kỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Về kiến thức: hiểu được 

các khái niệm về Dãy và 

chuỗi vô hạn, sự hội tụ hay 

phân kì của chuỗi, ứng 

dụng chuỗi để tính các bài 

toán xấp xỉ, giới hạn, tích 

phân; các phương trình vi 

phân cụ thể và cách giải; 

phương trình tham số, cực 

và các vấn đề giải tích; các 

mặt bậc hai trong không 

gian; các thiết diện cô nic; 

tích phân bội và các ứng 

dụng của nó; các vấn đề 

giải tích của hàm vectơ và 

trường vectơ. 

Về kỹ năng: vận dụng lý 

thuyết xét sự hội tụ và phân 

kì của chuỗi; giải các dạng 

phương trình vi phân như: 

ptvp tuyến tính cấp 1,2; 

phương trình vi phân tách 

biến; phương trình tham số, 

cực và các vấn đề giải tích 

như: tiếp tuyến, độ cài 

4 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tháng: 09 

– 12/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 5 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 
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cung, diện tích miền, diện 

tích mặt tròn xoay; vẽ các 

mặt bậc hai trong không 

gian; các thiết diện cô nic; 

tính được các tích phân bội 

và hiểu rõ các ứng dụng 

của nó; các vấn đề giải tích 

của hàm vectơ và trường 

vectơ, tính được tích phân 

đường, tích phân mặt.  

Về thái độ: rèn luyện cho 

SV sự tích cực trong học 

tập, thái độ hợp tác tốt với 

giáo viên và các sinh viên 

cùng lớp. Đảm bảo sự hiệu 

quả thời gian tự học và làm 

bài tập ở nhà. Đồng thời, 

môn học còn giúp sinh viên 

rèn luyện khả năng tư duy, 

làm việc tập thể thông qua 

các hoạt động nhóm, chủ 

động trong việc học, hiểu 

và nhận thức rõ lợi ích của 

việc học. Trên hết, rèn 

luyện cho SV ý thức, trách 

nhiệm sống, biết suy nghĩ 

tích cực.   

32 

Thực tập tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Sau khi hoàn thành môn 

học, sinh viên có kiến thức 

thực tế, tổng quan về hệ 

thống lạnh, điều hòa không 

khí, hệ thống lò hơi, nhiệt 

điện, sấy, làm nền tảng cho 

Luận văn tốt nghiệp 

5 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 03 – 

05/2019  

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần.  

  

Cuối kỳ: 100%  

33 

Đồ án Công 

nghệ chế tạo 

máy (K22, 

năm 3, HK2) 

Yêu cầu một (hoặc một 

nhóm sinh viên) vận dụng 

các kiến thức đã học để lập 

qui trình công nghệ gia 

công một sản phẩm cơ khí 

đạt các yêu cầu cu ̣thể:  

Độ chính xác gia công 

Chất lượng bề mặt 

Năng suất và môṭ số yêu 

cầu về sản xuất hơp̣ lý.   

2 

Học phần gồm 11 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

34 

Điều khiển tự 

động quá trình 

nhiệt lạnh 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Sau khi hoàn tất hoc̣ phần 

sinh viên nắm được các 

khái niệm về điều khiển, 

điều chỉnh tự động, điều 

khiển tự động quá trình 

nhiệt, giải thích đúng vai 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019  

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 
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trò của hệ thống điều khiển 

tự động; sinh viên có khả 

năng nắm được phương 

pháp thiết lập và điều khiển 

một hệ thống; đánh giá sự 

ổn định và chất lượng của 

hệ thống điều khiển tự 

động; tính ổn định và chất 

lượng hệ rời rạc  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

35 

Đồ án kỹ 

thuật lạnh 2 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Phương pháp tính toán tải 

lạnh, chu trình lạnh cho 

kho lạnh, máy cấp đông 

- Phương pháp tính toán, 

lựa chọn thiết bị cho hệ 

thống kho lạnh như máy 

nén, thiết bị ngưng tụ, thiết 

bị bay hơi, van tiết lưu, 

đường ống…. 

- Trình bày bản vẽ, sơ đồ 

nguyên lý hệ thống lạnh, 

bản vẽ thiết bị trao đổi 

nhiệt…. trong kho lạnh 

- Thiết kế các mạch điện 

điều khiển của hệ thống 

lạnh  

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

 

Cuối kỳ: 100% 

36 

Tự động hóa 

quá trình NL 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Kiến thức về quá trình 

hoạt động, vận hành của hệ 

thống lạnh, hệ thống điều 

hòa không khí 

- Các phương pháp khởi 

động máy nén 

- Phương án tự động hóa 

các thiết bị của hệ thống 

lạnh 

- Thiết kế các mạch điện 

điều khiển của hệ thống 

lạnh, hệ thống điều hòa 

không khí 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019  

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

37 

Điều khiển 

thủy khí và 

PLC (K22, 

năm 3, HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nguyên lý truyền động khí 

nén, thủy lực. Nắm được 

nguyên tắc hoạt động, cách 

sử dụng và ký hiệu các 

phần tử khí nén - thuỷ lực. 

Biết phương pháp thiết kế 

mạch điều khiển khí nén - 

thuỷ lực đáp ứng các yêu 

cầu cho trước. Ngoài ra 

môn học còn cung cấp cho 

người học kiến thức cơ bản 

về cấu trúc PLC, ứng dụng 

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 
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của PLC trong hệ thống 

điều khiển tự động, biết sử 

dụng ngôn ngữ lập trình 

PLC dạng bậc thang 

(Ladder); 

Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết cơ bản 

về điều khiển khí nén - 

thuỷ lực để giải quyết tối 

ưu các vấn đề chuyên 

ngành kỹ thuật nhiệt về 

thiết kế và điều hành sản 

xuất bằng bộ khả trình 

PLC; 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề; kỹ năng phân tích, tính 

toán, thiết kế các mạch 

điều khiển khí nén - thuỷ 

lực và sử dụng ngôn ngữ 

lập trình PLC dạng bậc 

thang; khả năng sữa chữa, 

bảo trì được các thiết bị khí 

nén - thuỷ lực bằng PLC; 

khả năng làm việc nhóm và 

ý thức học tập suốt đời.  

38 

Vi xử lý 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Kiến thức về vi xử lý 

- Phương pháp phân loại, 

lựa chọn loại vi xử lý thích 

hợp cho dự án 

- Cách lập trình cho bộ vi 

xử lý và thành lập sơ đồ 

khối cho hệ thống nhúng 

cơ bản. 

- Thiết kế mạch cho hệ 

thống nhúng cơ bản  

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

39 

Cấp thoát 

nước công 

trình (K22, 

năm 3, HK2) 

 Thiết kế hệ thống cấp 

nước, hệ thống cấp nước 

chữa cháy, hệ thống thoát 

nước trong công trình dân 

dụng. 

Cấu tạo và cách thi công hệ 

thống cấp nước và thoát 

nước trong công trình dân 

dụng. 

Sinh viên được trang bị 

kiến thức cơ bản và kỹ 

năng tự học, tự tìm tòi tài 

liệu và học tập kinh 

nghiệm từ những công 

trình đang vận hành, sinh 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 2 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 
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viên cần sự tích cực, năng 

động, luôn tiếp cận với 

thực tế để hoàn thiện kiến 

thức cho bản thân. 

 

Sau khi tốt nghiệp, người 

kỹ sư có kiến thức chuyên 

môn cần thiết, có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế, thi 

công lắp đặt, các hệ thống 

cấp, thoát nước cho công 

trình dân dụng, phục vụ 

cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội, các kỹ sư tốt nghiệp 

có thể làm việc tại các 

công ty cấp thoát nước, các 

cơ sở sản xuất, liên quan 

đến công trình cấp thoát 

nước dân dụng.  

40 

Thiết bị điện 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Kiến thức: Sinh viên sau 

khi học xong môn học này 

phải nắm bắt được các thiết 

bi ̣ chính của mạch điện, 

mạng điện phân phối. Biết 

tính toán lựa chọn máy cắt 

và thiết bi ̣ bảo vệ cho hệ 

thống điện.  

 Kỹ năng: Sinh viên nắm 

đươc̣ các khí cu ̣điêṇ chính 

trong lưới điêṇ ha ̣thế và 

trung thế; và các yêu cầu 

ky ̃thuâṭ theo tiêu chuẩn 

IEC. Hiểu đươc̣ đăc̣ điểm, 

tính năng, qui trình sử duṇg 

và tính toán thiết kế lưạ 

choṇ khí cu ̣điêṇ cho maṇg 

điêṇ ha ̣thế ở nhà máy xí 

nghiêp̣ hoăc̣ maṇg phân 

phối trung thế. 

Thái độ, chuyên cần: Đi 

hoc̣ đầy đủ và đúng giờ, 

tích cưc̣ hoc̣ tâp̣ ở lớp và ở 

nhà; khả năng làm việc 

nhóm và ý thức học tập 

suốt đời. 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

41 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 
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nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

42 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

43 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 
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năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

44 

Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về lý thuyết xác suất và 

thống kê gồm:  

(1) Xác suất của biến cố và 

các công thức tính xác 

suất;  

(2) Biến ngẫu nhiên và các 

đặc trưng biến ngẫu nhiên;  

và các quy luật phân phối 

xác suất thông dụng;  

(3) Các khái niệm thống 

kê, lý thuyết mẫu, quy luật 

phân phối mẫu;  

và ước lượng cho tham số;  

(4) Kiểm định các giả 

thuyết thống kê;  

(5) Tương quan và hồi quy 

tuyến tính. 

- Môn học trang bị cho 

sinh viên kiến thức cho 

việc vận dụng mô hình và 

tính toán xác suất, cũng 

như các kỹ năng về phân 

tích, tổng hợp các đặc 

trưng cơ bản của dữ liệu 

3 

- Dạy ở HK2 – 

năm thứ hai 

- Học phần gồm : 

6 chương, giảng 

dạy trong 15 tuần, 

mỗi tuần 1 buổi, 

mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần 1 đến 

tuần 15 của học 

kỳ. 

- Điểm quá 

trình: 20% 

(Điểm danh, 

bài kiểm tra, 

bài tập nhóm, 

lên bảng, trả 

lời câu hỏi tại 

lớp của giảng 

viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận, đề mở) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận, đề mở 
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thống kê, và từ đó tiếp tục 

vận dụng cho các môn học 

chuyên ngành và các công 

việc thực tế. 

Trong quá trình học sinh 

viên được cung cấp thêm 

các kỹ năng phân tích, suy 

luận logic, kỹ năng tự 

nghiên cứu, kỹ năng làm 

việc nhóm và kỹ năng sử 

dụng phần mềm thống kê. 

45 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

47 

Điều hòa 

không khí 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Kiến thức về không khí 

ẩm 

- Phương pháp phân loại, 

lựa chọn loại sơ đồ điều 

hòa không khí thích hợp 

cho công trình 

- Cách tính toán phụ tải 

lạnh và thành lập sơ đồ 

điều hòa không khí 

- Thiết kế đường ống dẫn 

nước, dẫn gió, bơm, quạt 

cho hệ thống ĐHKK  

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 5 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

50 

Nguyên lý 

máy (K23, 

năm 2, HK2) 

Giúp người học có khả 

năng xác định một cách 

đầy đủ, chính xác (theo yêu 

cầu kỹ thuật) các đặc trưng 

cấu trúc, động học và động 

lực học của cơ cấu và máy 

cho trước, từ đó suy ra tính 

năng làm việc của chúng; 

hoặc giải quyết bài toán 

ngược lại là tổng hợp (hay 

thiết kế) cơ cấu và máy căn 

cứ vào yêu cầu kỹ thuật đã 

biết.  

3 

Học phần gồm 12 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần.. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

51 

Thiết bị trao 

đổi nhiệt 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Các kiến thức về: tổng 

quan thiết bị trao đổi nhiệt;  

thiết kế và cách lựa chọn 

thiết bị trao đổi nhiệt; tính 

toán  

thiết kế thiết bị trao đổi 

nhiệt kiểu vách ngăn, kiểu 

hỗn hợp,  

loại ống nhiệt và thiết bị 

trao đổi nhiệt hoạt động 

theo chu kỳ. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề và ý thức được nhiệm 

vụ học tập và tự học suốt 

đời.  

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 6 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

52 

Sức bền vật 

liệu (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học  giúp sinh viên 

nắm bắt và hiểu được sự 

làm việc thực tế của vật 

liệu dưới tác dụng của 

nguyên nhân ngoài như là: 

Tính toán được  nội lực 

trong vật thể dạng thanh, 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

04/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Quá trình: 10 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 60% 
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hệ thanh; Biết cách tính độ 

bền, độ cứng ( biến dạng) 

thanh chịu kéo, nén, dầm 

chịu uốn, thanh chịu lực 

phức tạp uốn xiên, kéo nén 

lệch tâm; Biết cách xác 

định trọng tâm và tính các 

đặc trưng hình học của một 

mặt cắt ngang thanh ( hình 

phẳng) ; Từ đó đề ra 

phương pháp tính toán và 

thiết kế hợp lý các kết cấu 

liên quan ngành nhiệt 

lạnh.  

Học tại phòng CS3, 

thứ 7 trong tuần. 

53 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

54 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

55 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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56 

Cơ lý thuyết 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Giúp người học có khả 

năng xác định một cách 

đầy đủ, chính xác các 

chuyển động cơ học của 

vật rắn trong không gian và 

theo thời gian dưới tác 

dụng của lực, và những hệ 

quả của chúng tác động lên 

môi trường xung quanh. 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

57 

Vật lý kỹ 

thuật (K24, 

năm 1, HK2) 

Sinh viên sau khi hoàn tất 

học phần này nắm vững 

các kiến thức cơ bản về 

Cơ, Nhiệt, Điện, bản chất 

vật lý của hiện tượng, phân 

tích hiện tượng vật lý, giải 

các bài tập Vật lý cơ bản 

và đến các bài toán tổng 

quát, nâng cao.  

Sinh viên biết vận dụng 

kiến thức môn học như một 

phương pháp, công cụ 

trong việc giải quyết các 

bài toán đặt ra trong ứng 

dụng kỹ thuật nhiệt lạnh. 

Sinh viên hình thành 

phương pháp tư duy khoa 

học thông qua quá trình 

học.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 5 trong tuần. 

Quá trình: 25 % 

Giữa kỳ: 25%  

Cuối kỳ: 50% 

58 

Cơ lưu chất 

và máy thủy 

lực (K24, năm 

1, HK2) 

- Các kiến thức về: tính 

chất lưu chất; thủy tĩnh; 

động lực học lưu chất; 

đường ống; thế lưu và lực 

nâng – lực cản; lý thuyết 

cơ bản về máy thủy lực; 

các thông số làm việc cơ 

bản, các đường đặc tính 

làm việc, đặc tính tổng 

hợp, cấu tạo cụ thể của 

máy thủy lực thông 

thường. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề và ý thức được nhiệm 

vụ học tập và tự học suốt 

đời. 

4 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

59 

Truyền nhiệt 

và tính toán 

TBTĐN 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Các kiến thức tổng quan 

về truyền nhiệt; các khái 

niệm và phương trình cơ 

bản về dẫn nhiệt; dẫn nhiệt 

ổn định; dẫn nhiệt không 

ổn định; một số vấn đề cơ 

4 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 
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bản về trao đổi nhiệt đối 

lưu; các quá trình trao đổi 

nhiệt đối lưu; tỏa nhiệt đối 

lưu khi có biến đổi pha; lý 

thuyết cơ sở về bức xạ 

nhiệt; trao đổi nhiệt bằng 

bức xạ; truyền nhiệt phức 

tạp; tổng quan về thiết bị 

trao đổi nhiệt và các 

phương pháp tính toán thiết 

bị trao đổi nhiệt. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề truyền nhiệt trong 

các thiết bị và ý thức được 

nhiệm vụ học tập và tự học 

suốt đời. 

4,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần.. 

60 

Anh văn 

chuyên ngành 

KT nhiệt 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Kiến thức về truyền nhiệt 

bằng tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình dẫn nhiệt bằng tiếng 

Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình đối lưu nhiệt bằng 

tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình bức xạ nhiệt bằng 

tiếng Anh 

- Các kiến thức về quá 

trình truyền nhiệt phức tạp 

bằng tiếng Anh 

- Thiết bị trao đổi nhiệt 

bằng tiếng Anh. 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ: 01 – 

05/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng CS3, 

thứ 4 trong tuần. 

Quá trình: 20 % 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

 

16. Kiến trúc 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Thiết Kế 

Nhanh 6 

(K20, năm 5, 

HK1) 

Phát triển tư duy sáng tạo 

trong việc quy hoạch tổng 

mặt bằng , đáp ứng các yêu 

cầu tổ chức cảnh quan sân 

vườn, tổ chức giao thông 

tiếp cân, phân khu chức 

năng hợp lý và đáp ứng các 

quy định của quy chuẩn 

xây dựng về lộ giới , 

khoảng lùi , đảo giao thông 

1 

Gồm: 1 buổi; tuần 5 

- Chủ nhật ngày 

14/10/2019; từ 8g00 

đến 16g00 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 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 

... của công trình văn hóa 

có quy mô lớn 

2 

Đồ án Tổng 

Hợp (K20, 

năm 5, HK1) 

Hiểu và áp dụng kiến thức 

tổng hợp (quy hoạch – thiết 

kế kiến trúc – triển khai kỹ 

thuật) áp dụng vào đồ án 

theo tiến độ và mức độ yêu 

cầu đặt ra của từng giai 

đoạn. 

6 

Gồm: 16 buổi; Từ 

tuần 1 ngày 10/9 đến 

tuần 9 ngày 

10/11/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: bảo 

vệ: 100% 

3 

Chuyên đề: 

Kiến trúc và 

phong thủy 

(K20, năm 5, 

HK1) 

Ứng dụng phong thủy 

trong thiết kế nhà ở 
2 

Gồm: 4 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: thuyết 

trình: 30% 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận: 70% 

4 

Đồ án Đề 

Cương Tốt 

Nghiệp (K20, 

năm 5, HK1) 

Hiểu biết chuyên sâu về 

một thể loại công trình kiến 

trúc đặt thù , xác định đúng 

tính chất, quy mô công 

trình và phân tích toàn diện 

vị trí khu đất xây dựng . 

2 

Gồm: 6 buổi; Từ 

tuần 10 ngày 12/11 

đến tuần 15 ngày 

22/12/2019; 5 tiết/1 

buổi 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận: 100% 

5 

Đồ án Chuyên 

Đề Tốt 

Nghiệp (K20, 

năm 5, HK1) 

Đồ án giúp SV nghiên cứu 

chuyên sâu về thể loại công 

trình để ứng dụng cho đồ 

án tốt nghiệp chuyên ngành 

kiến trúc.Tìm hiểu các cơ 

sở thiết kế để vận dụng các 

tài liệu này vào giai đoạn 

đầu tiên của quá trình thực 

hiện đồ án tốt nghiệp. 

Hướng dẫn SV phân tích 

đánh giá các công trình 

tương tự đã có trong và 

ngoài nước, rút ra bài học 

kinh nghiệm, khả năng ứng 

dụng cho quá trình sáng tác 

kiến trúc trong đồ án tốt 

nghiệp 

3 

Gồm: 9 buổi; Từ 

tuần 10 ngày 10/11 

đến tuần 13 ngày 

08/12/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: bảo 

vệ: 100% 

6 
Ch.Đề Trang 

Thiết Bị Kỹ 

Áp dụng linh hoạt vào thực 

tế trong thiết kế nhằm nâng 

cao giá trị công trình 

2 

Gồm: 8 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

Giữa kỳ: thuyết 

trình: 40% 

Cuối kỳ: Thi tự 
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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 

Thuật (K20, 

năm 5, HK1) 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

luận (không sử 

dụng tài liệu): 

60% 

7 

Kinh tế xây 

dựng- Lập & 

Quản lý dự án 

(K20, năm 5, 

HK1) 

 Sinh viên biết lập dự án 

đầu tư xây dựng 
2 

Gồm: 5 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: thuyết 

trình: 30% 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận: 70% 

8 

Luật Xây 

Dựng (K20, 

năm 5, HK1) 

Vận dụng kiến thức luật 

xây dựng trong hành nghề 

kiến trúc 

2 

Gồm: 10 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 30% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận: 30% 

9 

Kỹ Thuật Thi 

Công (K20, 

năm 5, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kỹ thuật thi công 

xây dựng truyền thống và 

hiện đại, cũng như những 

máy móc dùng trong thi 

công, trang bị cho sinh 

viên biết cách lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành 

và kiểm soát thi công các 

công trình xây dựng nhằm 

đảm bảo thời gian, chất 

lượng, giá thành và an toàn 

lao động 

2 

Gồm: 9 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 30% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (được sử 

dụng tài liệu): 

70% 

10 

Đồ án kiến 

trúc Quy 

hoạch khu ở 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Giúp cho sinh viên chuyên 

ngành Kiến Trúc có kiến 

thức cơ bản về công tác 

Quy hoạch xây dựng đô 

thị. Cụ thể là nhận biết 

được cấu trúc của một khu 

vực quy hoạch và mối liên 

kết không gian và chức 

năng của chúng 

5 

Gồm: 15 buổi; Từ 

tuần 7 ngày 22/10 

đến tuần 14 

ngày/12/2019; 5 

tiết/1 buổi x 2 buổi/1 

tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

11 

Thông Gió 

Kiến Trúc 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Sinh viên được trang bị 

kiến thức tính toán, thiết kế 

hệ thống thông gió nhân 

tạo. Thiết kế, chọn giải 

pháp thông gió tự nhiên tối 

ưu đáp ứng yêu cầu của các 

thể loại công trình kiến 

trúc, tạo môi trường thoải 

mái, tiện nghi cho người sử 

dụng, phù hợp mô hình 

kiến trúc xanh, tiết kiệm 

năng lượng, giảm năng 

lượng sử dụng gây hại môi 

2 

Gồm: 3 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: nộp 

bài thu hoạch + 

thi: 50% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận: 50% 
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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 

trường, giảm tác hại biến 

đổi khí hậu. 

12 

Khí Hậu Kiến 

Trúc (K21, 

năm 4, HK1) 

Nắm vững các kiến thức về 

phân vùng khí hậu trên 

lãnh thổ Việt Nam. Từ đó 

có thể đưa ra các giải pháp 

thiết kế đảm bảo yêu cầu 

chiếu sáng tự nhiên tối ưu 

nhất, đảm bảo yêu cầu tiện 

nghi, đảm bảo yếu tố thẩm 

mỹ trên mặt đứng công 

trình. 

Có kỹ năng thiết kế, tính 

toán các giải pháp, kết cấu 

che nắng, cách ẩm, cách 

nhiệt cho công trình đảm 

bảo tiện nghi cho người sử 

dụng. 

2 

Gồm: 5 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: nộp 

bài thu hoạch + 

thi: 50% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận: 50% 

13 

Kỹ Thuật Đô 

Thị 1-Giao 

Thông (K21, 

năm 4, HK1) 

- Giới thiệu cho sinh viên 

một số kiến thức cơ bản về 

chức năng, nhiệm vụ của 

hệ thống giao thông đô thị, 

các dạng sơ đồ hình học 

mạng lưới đường,  

- Giúp sinh viên nắm được 

các nguyên tắc quy hoạch 

mạng lưới đường, tổ chức 

mặt cắt ngang đường, nút 

giao thông – quãng trường 

– bãi đỗ xe, các loại đầu 

mối giao thông… 

2 

Gồm: 5 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận+ thuyết 

trình: 20% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (được sử 

dụng tài liệu): 

70% 

14 

Kỹ Thuật 

Công Trình-

Điện (K21, 

năm 4, HK1) 

- Nắm vững được cách bố 

trí các phần tử của mạng 

điện trong công trình: 

Trạm biến áp, tủ điện, bảng 

điện, hệ thống dây dẫn, đèn 

chiếu sáng, ... 

- Nắm vững được cấu trúc 

hệ thống chống sét cho 

công trình 

3 

Gồm: 3 chương; 15 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 15 

ngày 22/12/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 20% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận: 70% 

15 

Thiết Kế 

Nhanh 4 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Giúp sinh viên phát triển tư 

duy sáng tạo trong việc: 

phân tích đánh giá hiện 

trạng khu đất, quy hoạch 

tổng mặt bằng, tổ hợp mặt 

bằng ý tưởng khối, tổ hợp 

mặt bằng không gian chức 

năng, tổ hợp mặt đứng kiến 

trúc đồng thời đề xuất giải 

1 

Gồm: 1 buổi; Tuần 8 

chủ nhật ngày 

04/11/2019; từ 8g00 

đến 16g00 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 



378 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

pháp tổ hợp kết cấu. 

- Đáp ứng các yêu cầu tổ 

chức cảnh quan sân vườn, 

tổ chức giao thông tiếp cận, 

phân khu chức năng hợp lý 

và đáp ứng các quy định 

của quy chuẩn xây dựng về 

lộ giới , khoảng lùi , đảo 

giao thông ... 

- Trang bị những kỹ năng 

phân tích đánh giá hiện 

trạng khu đất thực tế, áp 

dụng những văn bản, quy 

chuẩn xây dựng để sinh 

viên phân tích về nhiệm vụ 

thiết kế làm cơ sở cho việc 

tìm ý sáng tác nhanh 

16 

Đồ án kiến 

trúc Thiết kế 

nội ngoại thất 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức trong việc 

thiết kế thẩm mỹ nội ngoại 

thất của một công trình 

kiến trúc 

3 

Gồm: 9 buổi; Từ 

tuần 1 ngày 10/9 đến 

tuần 5 ngày 

13/10/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: Nộp 

bài tập trung: 

100% 

17 

Kết Cấu Công 

Trình 3 (K21, 

năm 4, HK1) 

Sinh viên nắm được 

nguyên lý làm việc và cấu 

tạo cốt thép của hệ kết cấu 

mái, kết cấu đỡ mái, hệ kết 

khung chịu lực trong công 

trình. SV tính toán sơ bộ 

được kích thước cột trong 

công trình. Nền tảng cơ 

bản về nền – móng trong 

công trình. 

2 

Gồm: 4 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 30% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (được sử 

dụng tài liệu): 

50% 

18 

Trắc Địa 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Có kiến thức cơ bản về lĩnh 

vực trắc địa bản đồ về việc 

vận dụng các thiết bị trắc 

địa, các phương pháp đo 

đạc cơ bản, tính toán tọa độ  

cao độ các đối tượng đo 

đạc trên mặt đất, biểu diễn 

các thông tin về bề mặt đất 

và các đối tượng trên mặt 

đất dưới dạng bản đồ địa 

hình, tính toán các yếu tố 

bố trí công trình; phục vụ 

cho lĩnh vực quy hoạch, 

thiết kế và thi công công 

trình xây dựng dân dụng và 

công nghiệp, giao thông, 

thủy lợi, … 

2 

Gồm: 6 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 20% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (không sử 

dụng tài liệu): 

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 

19 

Chuyên đề 

điêu khắc 

trong không 

gian kiến trúc 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về bộ môn nghệ thuật 

điêu khắc, phương pháp 

thiết kế và sắp đặt một tác 

phẩm điêu khắc vào trong 

một không gian kiến trúc. 

-  Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng tìm kiếm và tổng hợp 

tài liệu, làm việc nhóm, 

thuyết trình, thảo luận. 

-  Rèn luyện tư duy thẩm 

mỹ thông qua việc sáng tác 

tác phẩm điêu khắc. 

-  Rèn luyện cho sinh viên 

thái độ làm việc nghiêm 

túc, hết mình để có thể 

thực hiện tác phẩm thật ở 

giai đoạn sau của môn học. 

2 

Gồm: 6 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần + 

Bài thu hoạch 

cá nhân: 30% 

Sơ phác ý tưởng 

(nhóm): 20% 

Cuối kỳ: Mô 

hình và thuyết 

minh (nhóm): 

50% 

20 

Kết cấu công 

trình 2 (K22, 

năm 3, HK1) 

Giúp SV hiểu được định 

nghĩa sàn trong công trình 

với vật liệu phổ biến là 

BTCT và Thép. Giới thiệu 

các loại sàn mới hiện nay. 

SV tính toán và cấu tạo 

được thép cho sàn BTCT 

và thiết kế sàn thép. Nắm 

được nguyên lý làm việc, 

cấu tạo cốt thép của các 

cấu kiện chịu uốn khác 

như: Cầu thang bộ, bể chứa 

chất lỏng, tường chắn 

đất,… 

3 

Gồm: 8 chương; 15 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 15 

ngày 22/12/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 30% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (được sử 

dụng tài liệu): 

50% 

21 

Nguyên lý 

Thiết kế kiến 

trúc Công 

nghiệp (K22, 

năm 3, HK1) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên các kiến thức vể loại 

hình kiến trúc đặc thù, ứng 

dụng trong nghiên cứu và 

thiết kế các công trình sản 

xuất công nghiệp ở các 

năm sau và thực tế sau khi 

ra trường 

2 

Gồm: 4 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: thảo 

luận + thu 

hoạch: 50% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (được sử 

dụng tài liệu): 

50% 

22 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 
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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 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng cáo, 

tin tức/ phát thanh/ du lịch, 

tin nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

23 

Lịch sử Kiến 

trúc Phương 

Tây (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về lịch sử kiến trúc 

phương Tây: bối cảnh lịch 

sử, đặc điểm kiến tạo, các 

loại hình kiến trúc và công 

trình kiến trúc tiêu biểu. Và 

rèn luyện cho SV các kỹ 

năng: vận dụng những bài 

học lịch sử vào trong tư 

duy thiết kế kiến trúc 

đương đại, vận dụng thành 

thạo kỹ năng làm việc 

nhóm. 

3 

Gồm: 12 chương; 15 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 15 

ngày 22/12/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: nộp 

thu hoạch: 30% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận (không sử 

dụng tài liệu): 

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 

Đồ án Kiến 

trúc công 

cộng 4 (K22, 

năm 3, HK1) 

Biết cách tiếp cận, nghiên 

cứu  và  thiết kế  với loại 

hình công trình y tế , cụ thể 

công trình Bệnh Viện 

Chuyên khoa mắt, quy mô 

200 giường. 

2 

Gồm: 12 buổi; Từ 

tuần 10 ngày 12/11 

đến 22/12/2019; 5 

tiết/1 buổi x 2 buổi/1 

tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

25 

Đồ án Kiến 

trúc Nhà ở 2 

(K22, năm 3, 

HK1) 

• Giúp sinh viên làm quen 

với thể loại kiến trúc nhà ở 

dạng chung cư thấp tầng, 

được bố trí trong khu qui 

hoạch của đô thị. 

• Qua đồ án, SV nắm vững 

cơ cấu, công năng và các 

nguyên tắc tổ chức không 

gian trong nhà ở dạng 

chung cư cũng như các yêu 

cầu kỹ thuật, mỹ thuật 

trong việc tạo dựng một 

chung cư thấp tầng 

3 

Gồm: 18 buổi; Từ 

tuần 1 ngày 10/9 đến 

tuần 9 ngày 

10/11/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

26 

Tin học 

chuyên ngành 

2(Kiến trúc) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức  về kỹ thuật vẽ 

đồ họa trên máy tính 

- Tập cho sinh viên kỹ 

năng triển khai hoàn thiện 

một bộ hồ sơ bản vẽ theo 

thực tế 

- Nhận thức được vai trò 

của môn Tin học chuyên 

ngành (Autodesk Revit) 

trong việc thiết kế kiến trúc 

3 

Gồm: 12 chương; 20 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019;  

Chuyên cần: 

15% 

Điểm thực 

hành, đánh giá 

suốt quá trình 

học: 15% 

Cuối kỳ: Làm 

bài thi 3 tuần, 

nộp vào buổi 

học cuối (dự 

kiến phát đề thi 

12,14 /11/2018, 

nộp bài 

3,5/12/2018): 

70% 

27 

Đồ án kiến 

trúc công 

cộng 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Sinh viên biết vận dụng 

kiến thức đã học, các 

nguyên tắc cơ bản, các cơ 

sở thiết kế & phương pháp 

luận để thiết kế loại hình 

công trình công cộng quy 

mô nhỏ, phân khu chức 

năng đơn giản: Trung tâm 

Anh ngữ thiếu nhi 

2 

Gồm: 12 buổi; từ 

tuần 1 ngày 10/9 đến 

tuần 6 ngày 

20/10/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

28 

Đồ án kiến 

trúc nhà ở 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Giúp sinh viên làm quen 

với thể loại kiến trúc nhà ở, 

tiếp cận với trình tự và 

nguyên lý thiết kế để có 

một hình dung bao quát về 

công việc thiết kế và nắm 

3 

Gồm: 18 buổi; Từ 

tuần 7 ngày 22/10 

đến tuần 15 ngày 

22/12/2019;  

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 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 

vững phương pháp cho 

những đồ án lớn hơn, phức 

tạp hơn trong tương lai.  

- Giúp sinh viên tìm và 

phát triển ý tưởng thiết kế 

sao cho chặt chẽ, hợp lý. 

- Bên cạnh mục tiêu 

chuyên môn, thông qua quá 

trình làm đồ án, môn học 

còn trang bị cho sinh viên 

kỹ năng thể hiện bản vẽ 

cũng như kỹ năng làm mô 

hình. 

- Ngoài ra, môn học cũng 

góp phần giúp sinh viên 

rèn luyện tư duy thẩm mỹ 

phù hợp với các xu hướng 

thiết kế đương đại. 

29 

Nguyên lý 

thiết kế công 

trình nhà ở 

(K23, năm 2, 

HK1) 

• Nắm bắt được các loại 

hình nhà ở hiện nay và đặc 

điểm của từng loại hình 

nhà ở… 

• Nắm bắt được các tiêu 

chuẩn kỹ thuật trong việc 

thiết kế không gian ở 

• Nắm bắt được các nguyên 

lý thiết kế của từng loại 

hình nhà ở 

2 

Gồm: 8 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: thuyết 

trình: 40% 

Cuối kỳ: vấn 

đáp: 60% 

30 

Lịch sử kiến 

trúc phương 

Đông (K23, 

năm 2, HK1) 

Nắm vững những kiến thức 

cơ bản về đặc điểm quy 

hoạch và kiến trúc, các thể 

loại công trình kiến trúc 

một số nước tiêu biểu Châu 

Á. 

 -   Nắm đươc̣ nguyên nhân 

và những bài học kinh 

nghiệm…của kiến trúc 

truyền thống phương 

Đông. 

2 

Gồm: 4 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: nộp 

tiểu luận: 20% 

Cuối kỳ: vấn 

đáp: 80% 

31 

Đồ án cấu tạo 

kiến trúc 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Trang bị đầy đủ kiến thức 

về các loại vật liệu xây 

dựng, các phương pháp 

liên kết cấu thành các bộ 

phận của công trình kiến 

trúc. Nắm vững cơ bản về 

cấu tạo các bộ phận trong 

một công trình kiến trúc từ 

cấu tạo nến móng, cấu tạo 

1 

Gồm: 6 buổi; từ tuần 

9 ngày 5/11 đến tuần 

14 ngày 15/12/2019; 

5 tiết/1 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: Nộp 

bài tập trung: 

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 

cửa, tường, sàn nhà, mái 

nhà... 

32 

Cấu tạo kiến 

trúc 2 (K23, 

năm 2, HK1) 

-Trang bị kiến thức ở mức 

chuyên sâu về giải pháp 

cấu tạo các vị trí đặc thù 

trong công trình hoặc đáp 

ứng các chức năng sử dụng 

chuyên biệt. 

    -Hiểu biết về nguyên tắc 

cấu tạo công trình kiến trúc 

công nghiệp với những đặc 

trưng của thể loại kiến trúc 

này 

2 

Gồm: 7 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: tiểu 

luận+thuyết 

trình: 20% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận: 70% 

33 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

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 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

34 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

35 

Tin học 

chuyên ngành 

1(Kiến trúc) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Sinh viên nắm vững về 

phương thức làm việc và 

cách sử dụng Auto CAD và 

Sketchup để phục vụ cho 

việc thiết kế và thể hiện 

bản vẽ kiến trúc. 

Sinh viên sử dụng thành 

thạo phần mềm Auto CAD 

và Sketchup để thể hiện 

bản vẽ Kiến trúc theo đúng 

2 
Gồm: 20 buổi; 10/9 

đến 24/11/2019;  

Giữa kỳ: Nộp 

bài tập: 30% 

Cuối kỳ: Nộp 

bài tập: 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 

quy cách thể hiện bản vẽ 

theo quy định của TCVN. 

Sinh viên có khả năng sử 

dụng phần mềm Auto CAD 

và Sketchup để tư duy, 

sáng tác, triển khai ý 

tưởng, hồ sơ kỹ thuật kiến 

trúc 

36 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

37 

Toán cao cấp 

(K24, năm 1, 

HK1) 

tính liên tục và khả vi của 

hàm số một biến; (2)  đạo 

hàm, vi phân của hàm số 

một biến, nhiều biến; (3) 

tích phân của hàm số một 

biến. 

- Môn học cung cấp kiến 

thức cơ bản về Đại số 

tuyến tính : ma trận, định 

thức, hệ phương trình 

tuyến tính. 

- Môn học trang bị kỹ năng 

xây dựng và phân tích các 

ứng dụng đơn giản trên cơ 

sở kiến thức về toán giải 

tích mà sinh viên được 

cung cấp, kỹ năng tự 

3 

Gồm: 5 chương; 15 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 15 

ngày 22/12/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 20% 

Cuối lù: tự luận 

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 

nghiên cứu, tư duy logic và 

kỹ năng làm việc nhóm. 

38 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Sinh viên có thể hiểu, sử 

dụng các cấu trúc quen 

thuộc thường nhật; các từ 

ngữ cơ bản đáp ứng nhu 

cầu giao tiếp cụ thể. 

- Sinh viên có thể tự giới 

thiệu bản thân và người 

khác; có thể trả lời những 

thông tin về bản thân như 

nơi sinh sống, người 

thân/bạn bè v.v…  

3 

Gồm: 22 buổi; Từ 

tuần 1 ngày 10/9 đến 

tuần 11 ngày 

24/11/2019; 2 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Chuyên cần: 

30% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ: 50% 

39 

Hội Họa 

1(Trang trí) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về màu sắc, cách nhận biết 

tính chất của màu sắc, pha 

màu và phối hợp màu sắc.  

- Rèn luyện thẩm mỹ thông 

qua khả năng vẽ tay, tăng 

cường khả năng cảm nhận 

về cái đẹp. 

- Có kiến thức căn bản về 

nghệ thuật liên quan đến 

hoạt động thiết kế trong 

lĩnh vực kiến trúc 

2 

Gồm: 12 buổi; Từ 

tuần 10 ngày 12/11 

đến tuần 15 ngày 

22/12/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Chuyên cần:  

Giữa kỳ: thi tự 

luận/trắc 

nghiệm/nộp tiểu 

luận/thuyết 

trình/…:  

Cuối kỳ: Thi tự 

luận/trắc 

nghiệm/vấn 

đáp/…:  

40 

Hình họa 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 Sinh viên biết, hiểu cách 

dựng hình chiếu thẳng góc 

công trình (mặt bằng, mặt 

đứng, mặt cắt) 

2 

Gồm: 10 buổi; Từ 

tuần 1 ngày 10/9 đến 

tuần 11 ngày 

24/11/2019; 3 tiết/1 

buổi 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: tuyển 

họa bản vẽ: 

30% 

Cuối kỳ: vẽ trên 

giấy A3: 60% 

41 

Bài tập cơ sở 

kiến trúc 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên nắm vững cách 

dựng các hình chiếu kiến 

trúc. 

Sinh viên nắm được cách 

trình bày bản vẽ kỹ thuật 

kiến trúc. 

2 

Gồm: 12 buổi; Từ 

tuấn 4 ngày 01/10 

đến tuần 9 ngày 

10/11/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: Nộp 

bản vẽ tập 

trung: 100% 

42 

Bài tập cơ sở 

kiến trúc 2 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên kỹ 

năng sử dụng hoạ cụ vẽ tay 

và kỹ năng sử dụng các yếu 

tố ngoại cảnh làm nổi bật ý 

đồ thiết kế trong hồ sơ kiến 

trúc sơ phác. Sử dụng kiến 

thức hình học hoạ hình xác 

định bóng đổ trên các 

thành phần kiến trúc để 

người đọc bản vẽ có thể dễ 

2 

Gồm: 12 buổi; từ 

tuần 10 ngày 12/11 

đến tuần 15 ngày 

22/12/2019; 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Cuối kỳ: Nộp 

bản vẽ tập 

trung: 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 

dàng hình dung hình khối 

công trình. Sinh viên làm 

quen với kỹ năng diễn hoạ, 

thể hiện hiệu quả ánh sáng 

lên công trình cũng như thể 

hiện được chất cảm vật liệu 

công trình 

43 

Kiến trúc 

nhập môn 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên nắm vững các 

kiến thức cơ bản của ngành 

kiến trúc 

Có những hiểu biết nhất 

định về chương trình học 

kiến trúc để có sự chuẩn bị 

cần thiết 

Có kỹ năng tìm tài liệu, 

làm việc nhóm và thuyết 

trình 

2 

Gồm: 4 chương; 10 

buổi; Từ tuần 1 ngày 

10/9 đến tuần 11 

ngày 24/11/2019; 3 

tiết/1 buổi 

Giữa kỳ: 2 bài 

tập: 50% 

Cuối kỳ: nộp 

bài 50% 

44 

Thiết Kế Tốt 

Nghiệp (K20, 

năm 5, HK2) 

- Đánh giá sinh viên một 

cách toàn diện về kiến 

thức, phương pháp và kỹ 

năng thiết kế, thông qua 

một đồ án kiến trúc cụ thể 

hoặc một đề tài nghiên cứu 

lý thuyết do sinh viên tự 

chọn và được khoa chấp 

thuận. 

- Có khả năng sáng tác độc 

lập 

- Có khả năng trình bày và 

thực hiện hoàn chỉnh một 

công trình kiến trúc cụ thể 

18 

Gồm: 32 buổi, Từ 

tuần 1 ngày 07/1 đến 

tuần 16 ngày 

18/5/2019, 2 buổi/1 

tuần 

Gồm 7 cột 

điểm: (GVHD + 

Sơ khảo + 5 

thành viên 

HĐBV)/7 

45 

Thiết Kế 

Nhanh 5 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Sinh viên nắm vững kiến 

thức về công tác sáng tác 

nhanh, hình thành khả năng 

tư duy nhanh nhẹn, nhạy 

bén trong việc tìm ý tưởng 

thiết kế kiến trúc. 

1 

Gồm: 1 buổi, Chủ 

nhật ngày 31/3/2019, 

từ 8g00 đến 16g00 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

46 

Chuyên Đề 

Kiến Trúc 

Hiện Đại 

(K21, năm 4, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về các 

giải pháp thiết kế kiến trúc 

cao tầng. 

- Giúp sinh viên tìm hiểu 

những thông tin cần thiết 

về kỹ thuật phục vụ cho 

thiết kế kiến trúc công trình 

cao tầng (kết cấu, hệ thống 

kỹ thuật, trang thiết bị) 

- Sinh viên có thể thiết kế 

khai triển kiến trúc và kỹ 

2 

Gồm: 6 buổi, Từ 

tuần 4 ngày 18/2 đến 

tuần 10 ngày 

6/4/2019 , 5 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 02 

bài kiểm tra: 

30% 

Giữa kỳ: thảo 

luận: 20% 

Cuối kỳ: nộp 

tiểu luận: 50% 



388 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

thuật cơ bản một công trình 

kiến trúc cao tầng. 

47 

Kỹ Thuật Đô 

Thị 3-San 

Nền (K21, 

năm 4, HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

những khái niệm cơ bản về 

công tác quy hoạch cao độ 

nền đô thị, vai trò và tầm 

quan trọng của quy hoạch 

cao độ nền trong công tác 

xây dựng. 

+ Giúp sinh viên nắm được 

nội dung và những yêu cầu 

cụ thể trong quy hoạch cao 

độ nền. 

+ Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức nền tảng để đề ra 

giải pháp thích hợp trong 

các công việc có liên quan 

đến cao độ nền và thoát 

nước 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận (A1+A3), 

A2(thuyết 

trình): 20% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận: 70% 

48 

Âm Học Kiến 

Trúc (K21, 

năm 4, HK2) 

- Học phần Trang bị cho 

sinh viên các kiến thức  

chuyên sâu về vật lý áp 

dụng vào lãnh vực âm Học 

kiến trúc, ứng dụng trong 

nghiên cứu và thiết kế các 

công trình nghe nhìn ở 

cácđồ án thiết kế  và thực 

tế sau khi ra trường 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy, tự đặt vấn 

đề, tự nghiên cứu, giải 

quyết vấn đề và ý thức Học 

tập suốt đời. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng làm việc nhóm, 

kỷ năng phối hợp phân bố 

và quản lý công việc 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Giữa kỳ: thuyết 

trình: 50% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận: 50% 

49 

Bài Tập Lớn 

Vật Lý Kiến 

Trúc (K21, 

năm 4, HK2) 

- Học phần trang bị cho 

sinh viên các kiến thức 

thực hành  tính toán và 

thiết kế các nội dung vật lý 

tác` động vào công trình 

làm tiền đề cho các giải 

pháp tận dụng các  môi 

trường tối ưu của tự nhiên 

trong thiết kế kết cấu bao 

che công trình  

- Củng cố các kiến thức lý 

thuyết về vật lý kiến trúc 

1 

Gồm: 3 buổi, Từ 

tuần 12 ngày 15/4 

đến tuần 14 ngày 

4/5/2019, 5 tiết/1 

tuần 

Cuối kỳ: nộp 

tiểu luận: 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 

đã học ứng dụng trong 

nghiên cứu, đề xuất các  

giải pháp tổ chức không 

gian, chi tiết kết cấu đáp 

ứng tiện nghi môi trường 

trong các đồ án trong 

trường và các công trình  

thực tế sau khi ra trường 

- Rèn luyện cho sinh viên 

năng lực tự học, tích lũy 

kinh nghiệm , Có kỷ năng 

tính toán và trình bày các 

vấn đề chuyên môn về vật 

lý kiến trúc, kỹ năng giao 

tiếp hiệu quả trong các môi 

trường và hoàn cảnh khác 

nhau 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng làm việc nhóm, 

kỷ năng phối hợp phân bố 

và quản lý công việc  

50 

Cảnh Quan 

Đô Thị (K21, 

năm 4, HK2) 

Hiểu biết những khái niệm, 

đặc điểm và quá trình phát 

triển của lý thuyết cảnh 

quan đô thị. Phân biệt được 

các lý thuyết quy hoạch và 

thiết kế kiến trúc cảnh quan 

đô thị khác nhau và hiểu 

cách chúng được áp dụng 

vào những đề xuất về quy 

họach đô thị, các đề xuất 

kinh tế-xã hội và không 

gian cho một số hoạt động 

thực hành thiết kế cảnh 

quan đô thị như thế nào; 

Nắm bắt được các nguyên 

lý cơ bản trong thiết kế cây 

xanh đô thị 

2 

Gồm: 6 buổi, từ tuần 

1 ngày 7/1 đến tuần 

6 ngày 9/4/2019 , 5 

tiết/1 tuần 

Giữa kỳ: bài 

tập: 40% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận: 60% 

51 

Cấp thoát 

nước:Đô thị-

Công trình 

(K21, năm 4, 

HK2) 

- Hiểu biết về hệ thống cấp 

thoát nước – Mạng lưới 

cấp thoát nước, phân biệt 

giữa hệ thống cấp thoát 

nước và mạng lưới cấp 

thoát nước. 

- Hiểu nguyên lý cấp thoát 

nước của hệ thống cấp 

thoát nước bên trong công 

trình. 

- Chọn đường kính ống cấp 

3 

Gồm: 15 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 15 ngày 

11/5/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: bài 

tập: 30% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận: 20% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận: 50% 
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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 

thoát nước bên trong cũng 

như cách tính toán một số 

công trình trong hệ thống 

thoát nước bên trong công 

trình như két nước, bể 

chứa, bể tự hoại và bơm. 

- Nhận thức được vai trò và 

tầm quan trọng của kỹ sư 

xây dựng trong việc thiết 

kế và thi công một hệ 

thống cấp thoát nước bên 

trong và bên ngoài đô thị. 

- Giúp sinh viên hình thành 

kỹ năng tư duy và làm việc 

độc lập, làm việc nhóm 

52 

Đồ án Nhà 

Công Cộng 4 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Biết cách tiếp cận, nghiên 

cứu  và  thiết kế  với loại 

hình công trình y tế , cụ thể 

công trình Bệnh Viện 

Chuyên khoa mắt, quy mô 

200 giường. 

3 

Gồm: 9 buổi, từ tuần 

1 ngày 07/1 đến tuần 

5 ngày 2/3/2019, 5 

tiết/1 buổi x 2 buổi/ 

tuần 

Cuối kỳ: nộp 

bài tập trung: 

100% 

53 

Anh Văn 

Chuyên 

Ngành (UD) 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Vận dụng được một số 

thuật ngữ tiếng Anh 

chuyên ngành ở cấp độ cơ 

bản liên quan đến: tên gọi 

các thể loại công trình, 

hình thái kiến trúc, nguyên 

lý thiết kế, phân khu không 

gian, các thành phần kiến 

trúc và cấu kiện xây dựng 

cơ bản. Giải thích được 

những đặc điểm ngữ pháp 

xuất hiện với tần số cao 

trong văn bản tiếng Anh 

chuyên ngành: dạng bị 

động, danh hóa, quá trình 

thành lập từ, cấu trúc câu 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: bài 

tập: 30% 

Cuối kỳ:  thi tự 

luận: 60% 

54 

Chuyên đề kết 

cấu và vật liệu 

mới (K21, 

năm 4, HK2) 

Tạo cho SV các kỹ năng về 

đọc và trình bày nguyên lý 

làm việc của Kết cấu vượt 

nhịp lớn trong Kiến Trúc 

như: Kết cấu màng, kết cấu 

vỏ mỏng, kết cấu BTCT 

ứng suất trước, kết cấu 

thép không gian, hệ kết cấu 

trong nhà cao tầng. Các 

loại vật liệu thông minh, 

thỏa mãn nhu cầu kiến trúc 

như lấy sáng, tiết kiệm 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: bài 

tập: 30% 

Giữa kỳ: nộp 

tiểu luận: 20% 

Cuối kỳ: thuyết 

trình: 50% 
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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 lượng và có tính mô 

đun hóa cao 

55 

Đồ án kiến 

trúc công 

cộng 5 (K21, 

năm 4, HK2) 

Phát triển hiểu biết trong 

thiết kế công trình dân 

dụng có các đặc điểm đặc 

thù (khẩu độ kết cấu lớn, 

tập trung đông người, yêu 

cầu về nhìn và nghe...); 

Làm chủ việc thiết kế 

không gian tập trung đông 

người và các yêu cầu về 

tiếp cận, thoát người bình 

thường, khi có sự cố, thiết 

kế điểm nhìn, dộ dốc 

phòng khán đài..., từ đó có 

thể phát triển và áp dụng 

tương tự trong những công 

trình công cộng tập trung 

đông người khác; Triển 

khai thiết kế nội thất một 

không gian trong công 

trình theo yêu cầu về công 

năng không gian và đối 

tượng sử dụng. 

5 

Gồm: 15 buổi, từ 

tuần 7 ngày 11/3 đến 

tuần 14 ngày 

4/5/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: nộp 

bài tập trung: 

100% 

56 

Anh văn 

chuyên ngành 

Kiến trúc 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Sinh viên vận dụng được 

một số thuật ngữ tiếng Anh 

chuyên ngành ở cấp độ cơ 

bản liên quan đến: tên gọi 

các thể loại công trình, 

hình thái kiến trúc, nguyên 

lý thiết kế, phân khu không 

gian 

- Sinh viên giải thích được 

những đặc điểm ngữ pháp 

xuất hiện với tần số cao 

trong văn bản tiếng Anh 

chuyên ngành: dạng bị 

động, danh hóa, quá trình 

thành lập từ 

- Đọc hiểu được các đoạn 

văn viết bằng tiếng Anh về 

công trình kiến trúc ở cấp 

độ cơ bản 

- Nghe nói được bằng tiếng 

Anh ở cấp độ cơ bản về 

công trình kiến trúc 

- Kỷ luật và tự giác trong 

học tập, trong mọi công 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: bài 

tập: 30% 

Cuối kỳ:  thi tự 

luận: 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 

việc đươc giao; có kỹ năng 

làm việc nhóm. 

57 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K22, 

năm 3, HK2) 

- Những quan điểm phạm 

trù, quy luật của nền kinh 

tế hàng hóa tư bản, xu 

hướng tất yếu của CNTB 

và những vấn đề có tính 

quy luật của chủ nghĩa xã 

hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam 

3 

Gồm: 15 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 15 ngày 

11/5/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Giữa kỳ: Tự 

luận: 40% 

Cuối kỳ: 60% 

58 

Quy hoạch chi 

tiết khu ở 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Quy hoạch khu ở đô thị 

được xây dựng trên cơ sở 

giúp cho sinh viên chuyên 

ngành Kiến Trúc có kiến 

thức cơ bản về công tác 

Quy hoạch xây dựng khu ở 

trong đô thị, từng bước làm 

quen với các điều kiện 

trong thực tế của công tác 

thiết kế Quy hoạch. 

Trang bị cho sinh viên 

phương pháp thiết kế quy 

hoạch, sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu trong việc 

thực hiện đồ án quy hoạch, 

rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tìm tài liệu, tư liệu, 

thông tin liên quan, kỹ 

năng tự học… 

Trang bị cho sinh viên 

nhận thức được tầm quan 

trọng của công tác quy 

hoạch trong việc tổ chức 

không gian ở có chất lượng 

sống tốt.  

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: thuyết 

trình: 30% 

Cuối kỳ: Thi tự 

luận: 60% 

59 

Thiết kế 

nhanh 3 và 4 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức về  nguyên lý, 

Tiêu chuẩn thiết kế công 

trình công cộng có qui mô 

cấp Quận. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng kỹ năng  

phân tích, tìm ý, sáng tác 

nhanh trong quá trình thiết 

1 

Gồm: 2 buổi, Chủ 

nhật ngày 17/3/2019 

và 24/3/2019, từ 

8g00 đến 16g00 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 



393 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

kế một đồ án kiến trúc. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng cảm nhận cái đẹp 

của hình khối và không 

gian kiến trúc và từ đó vận 

dụng vào trong sáng tác đồ 

án 

- Nâng cao kỹ năng thể 

hiện đồ án kiến trúc bằng 

bản vẽ & mô hình 

60 

Đồ án Kiến 

trúc Công 

nghiệp (K22, 

năm 3, HK2) 

Học phần trang bị cho sinh 

viên các kiến thức thực 

hành thiết kế vể loại hình 

kiến trúc đặc thù, ứng dụng 

trong nghiên cứu các công 

trình sản xuất công nghiệp 

ở thực tế sau khi ra trường 

3 

Gồm: 18 buổi, Từ 

tuần 1 ngày 07/1 đến 

tuần 9 ngày 

30/3/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

61 

Vật lý kiến 

trúc 1 (K22, 

năm 3, HK2) 

+ Trang bị kiến thức về 

mối quan hệ và sự tác động 

giữa khí hậu và kiến trúc. 

+ Những nguyên tắc cơ 

bản và phương pháp cần 

thiết trong việc thiết kế 

kiến trúc thích ứng với điều 

kiện khí hậu đặc thù của 

từng khu vực, hài hòa giữa 

công trình kiến trúc với 

môi trường thiên nhiên và 

đáp ứng tốt các điều kiện 

tiện nghi vi khí hậu cho 

không gian kiến trúc theo 

nhu cầu sử dụng của con 

người.  

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Giữa kỳ: bài tập 

các nhân + bài 

tập nhóm: 40% 

Cuối kỳ: trắc 

nghiệm: 60% 

62 

Đồ án kiến 

trúc công 

cộng 5 (K22, 

năm 3, HK2) 

Phát triển hiểu biết trong 

thiết kế công trình dân 

dụng có các đặc điểm đặc 

thù (khẩu độ kết cấu lớn, 

tập trung đông người, yêu 

cầu về nhìn và nghe...); 

Làm chủ việc thiết kế 

không gian tập trung đông 

người và các yêu cầu về 

tiếp cận, thoát người bình 

thường, khi có sự cố, thiết 

kế điểm nhìn, dộ dốc 

phòng khán đài..., từ đó có 

thể phát triển và áp dụng 

tương tự trong những công 

trình công cộng tập trung 

2 

Gồm: 12 buổi, từ 

tuần 10 ngày 1/4 đến 

tuần 15 ngày 

11/5/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 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 

đông người khác; Triển 

khai thiết kế nội thất một 

không gian trong công 

trình theo yêu cầu về công 

năng không gian và đối 

tượng sử dụng. 

63 

Kết cấu công 

trình 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Giúp SV hiểu được tính 

chất cơ lý của vật liệu Bê 

tông và Thép. Các yếu tố 

cho phép hai loại vật liệu 

này kết hợp được với nhau 

để tạo nên vật liệu Bê tông 

cốt thép (BTCT). Giúp SV 

hiểu được cấu tạo của 

BTCT và Thép. SV tính 

toán được bài toán thiết kế 

dầm BTCT và Thép, tính 

được mối nối hàn đối đầu 

và hàn cạnh trong liên kết 

thép 

3 

Gồm: 15 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 15 ngày 

11/5/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Bài tập: 20% 

Giữa kỳ: thi tự 

luận (đề mở): 

30% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận (đề mở): 

50% 

64 

Thiết kế 

nhanh 1 và 2 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức về nguyên lý, 

Tiêu chuẩn thiết kế công 

trình công cộng quy mô 

nhỏ, chức năng công trình: 

trưng bày, triển lãm. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng kỹ năng 

phân tích, đánh giá hiện 

trạng, tìm ý, sáng tác nhanh 

trong quá trình thiết kế một 

đồ án kiến trúc. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng cảm nhận cái đẹp 

của hình khối và không 

gian kiến trúc và từ đó vận 

dụng vào trong sáng tác đồ 

án. 

- Nâng cao kỹ năng thể 

hiện đồ án kiến trúc bằng 

bản vẽ & mô hình. 

1 

Gồm: 2 buổi, Chủ 

nhật ngày 7/4/2019 

và 14/4/2019, từ 

8g00 đến 16g00 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

65 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Sinh viên có thể viết đoạn 

văn đơn giản liên quan đến 

các chủ đề quen thuộc hoặc 

cá nhân quan tâm. 

- Sinh viên có thể mô tả 

được những kinh nghiệm, 

sự kiện, giấc mơ, hy vọng, 

hoài bão và có thể trình 

3 

Gồm: 22 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 11 ngày 

13/4/2019 , 2 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Bài tập: 30% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ: 50%  
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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 

bày ngắn gọn các lý do, 

giải thích ý kiến và kế 

hoạch của mình. 

66 

Vật liệu xây 

dựng (K23, 

năm 2, HK2) 

+ Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản để tính 

toán các tham số tính chất 

của vật liệu xây dựng liên 

quan trong môi trường 

nước, nhiệt, các tính chất 

cơ lý. Biết các phương 

pháp xác định tính chất vật 

liệu theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam (TCVN).  

+ Hướng dẫn sinh viên vận 

dụng kiến thức để tính 

toán, lựa chọn và sử dụng 

vật liệu xây dựng vào từng 

công trình, vào từng môi 

trường cụ thể, nhằm đảm 

bảo các yêu cầu về tuổi thọ 

công trình, đảm bảo về các 

tính năng kinh tế - kỹ thuật.  

+ Kiểm soát chất lượng vật 

liệu cho công trình xây 

dựng.  

+ Giúp sinh viên hình 

thành kỹ năng tư duy và 

làm việc độc lập, làm việc 

nhóm  

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: trắc 

nghiệm + tự 

luận: 30% 

Cuối kỳ: trắc 

nghiệm + tự 

luận: 60% 

67 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

- Phân biệt được các kỹ 

thuật cơ bản của môn học. 

Áp dụng luật thi đấu của 

môn học vào tập luyện và 

thi đấu. 

- Áp dụng luật thi đấu của 

môn học vào tập luyện và 

thi đấu. Phối hợp làm việc 

nhóm, tổ chức và quản lý 

nhóm thi đấu, giải quyết 

các vấn để của nhóm một 

cách hiệu quả. Tổ chức 

được giải đấu thể thao 

phong trào. 

- Có thói quen vận động, tự 

giác, tích cực tập luyện thể 

dục, thể thao, rèn luyện sức 

khỏe. Thể hiện tinh thần 

thể thao trung thực, cao 

thượng 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 
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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 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

68 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

- Phân biệt được các kỹ 

thuật cơ bản của môn học. 

Áp dụng luật thi đấu của 

môn học vào tập luyện và 

thi đấu. 

- Thực hiện được các kỹ 

thuật cơ bản của môn học. 

Phối hợp làm việc nhóm, tổ 

chức và quản lý nhóm thi 

đấu, giải quyết các vấn để 

của nhóm một cách hiệu 

quả. Tổ chức được giải đấu 

thể thao phong trào. 

- Có thói quen vận động, tự 

giác, tích cực tập luyện thể 

dục, thể thao, rèn luyện sức 

khỏe. Thể hiện tinh thần 

thể thao trung thực, cao 

thượng 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 
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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 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

69 

Lịch sử Kiến 

trúc Việt Nam 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Sinh viên hiểu biết về 

kiến trúc Việt Nam. 

- Đánh giá được những giá 

trị văn hóa, nghệ thuật của 

những công trình kiến trúc 

cổ. 

- Môn học trang bị cho 

Sinh viên kỹ năng tìm kiếm 

và tổng hợp tài liệu, thuyết 

trình, vận dụng những bài 

học từ kiến trúc truyền 

thống vào nghề nghiệp. 

- Để những kiến trúc sư 

tương lai, những người trực 

tiếp hành nghề sau này, có 

được cái nhìn đúng đắn về 

di sản kiến trúc vì tôn trọng 

di sản chính là tôn trọng 

nguồn gốc của mình 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

13/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Bài tập: 20% 

Thuyết trình: 

10% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận (đề mở): 

70% 

70 

Tin học 

chuyên ngành 

2(Kiến trúc) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức  về kỹ thuật vẽ 

đồ họa trên máy tính 

- Tập cho sinh viên kỹ 

năng triển khai hoàn thiện 

một bộ hồ sơ bản vẽ theo 

thực tế 

- Nhận thức được vai trò 

của môn Tin học chuyên 

ngành (Autodesk Revit) 

trong việc thiết kế kiến trúc 

3 

Gồm: 25 buổi, từ 

tuần 1 ngày 07/1 đến 

tuần 13 ngày 

27/4/2019,  

Chuyên cần: bài 

tập: 10% 

Giữa kỳ: nộp 

bài tập: 30% 

Cuối kỳ: nộp 

bài tập: 60% 

71 

Đồ án Kiến 

trúc công 

cộng 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Có kiến thức chuyên ngành 

thiết công cộng – giúp sinh 

viên rèn luyện phương 

pháp thiết kế kiến trúc 

thông qua bài tập thiết kế 

một công trình công cộng 

có qui mô trung bình, đồng 

thời qua đó giúp sinh viên 

hiểu biết được nguyên lý 

thiết kế cơ bản về công 

trình công cộng với công 

năng phong phú, có yêu 

cầu về thẩm mỹ và đặc 

2 

Gồm: 12 buổi, từ 

tuần 2 ngày 14/1 đến 

tuần 7 ngày 

16/3/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 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 

trưng văn hóa – Biết sử 

dụng một số tiêu chuẩn qui 

phạm về công trình công 

cộng. 

72 

Đồ án Kiến 

trúc công 

cộng 3 (K23, 

năm 2, HK2) 

Giúp sinh viên tiếp cận với 

loại hình công trình thương 

mại dịch vụ. Thông qua đồ 

án, SV nắm được nguyên 

lý thiết kế một trung tâm 

thương mại có quy mô 

trung bình, hiểu được cách 

thức tổ chức không gian 

công trình công cộng. 

- Vận dụng một cách tổng 

hợp các kiến thức đã học 

để thiết kế một công trình 

kiến trúc có công năng cụ 

thể. 

3 

Gồm: 18 buổi, từ 

tuần 8 ngày 18/3 đến 

tuần 16 ngày 

18/5/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: lên bài 

tập trung: 100% 

73 

Cấu tạo kiến 

trúc 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị những kiến thức 

cơ bản về các loại vật liệu, 

phân tích và nghiên cứu 

các phương pháp liên kết 

với nhau cấu tạo thành các 

bộ phận công trình từ đơn 

giản ít tầng đến quy mô lớn 

nhiều tầng. 

- Giúp sinh viên tiếp thu 

các kiến thức các học phần 

kỹ thuật liên quan như cấu 

tạo kết cấu, cấu tạo hệ 

thông cấp thoát nước, cấu 

tạo hệ thống điện, hình 

thành kỹ năng vân dụng 

các nguyên lý cấu tạo kiến 

trúc trong sáng tác và triển 

khai thiết kế kỹ thuật thi 

công các công trình dân 

dụng sau khi tốt nghiệp. 

3 

Gồm: 15 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 15 ngày 

11/5/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: bài 

tập: 30% 

Cuối kỳ: vẽ tập 

trung (đề mở): 

60% 

74 

Bài tập cơ sở 

kiến trúc 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sinh viên nắm vững các 

phương pháp đo vẽ, đánh 

giá, phân tích hiện trạng. 

Sinh viên trải nghiệm việc 

lên ý tưởng sơ phác, áp 

dụng các tài liệu và tiêu 

chuẩn cho một thiết kế cụ 

thể, thiết kế một không 

gian trên thực tế đã vẽ ghi 

2 

Gồm: 12 buổi, từ 

tuần 2 ngày 14/1 đến 

tuần 7 ngày 

16/3/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: nộp 

bài tập trung: 

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 

75 

Bài tập cơ sở 

kiến trúc 4 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Có kiến thức chuyên ngành 

thiết kế công cộng – giúp 

sinh viên rèn luyện phương 

pháp thiết kế kiến trúc 

thông qua bài tập thiết kế 

một công trình công cộng 

có qui mô nhỏ, đồng thời 

qua đó giúp sinh viên hiểu 

biết được nguyên lý thiết 

kế cơ bản về công trình 

công cộng với công năng 

phong phú, có yêu cầu về 

thẩm mỹ và đặc trưng văn 

hóa – Biết sử dụng một số 

tiêu chuẩn qui phạm về 

công trình công cộng. 

Nhằm giúp sinh viên có 

khái niệm về quy hoạch 

kiến trúc công trình tỷ lệ 

với công trình điêu khắc 

trong không gian công 

cộng 

Làm quen và hiểu nguyên 

lý cơ bản  về kiến trúc nhỏ 

, các yếu tố về công năng, 

kỹ thuật và thẩm mỹ, cách 

bố trí thiết bị, vật dụng 

trong công trình... 

Giúp Sinh viên tiếp tục rèn 

luyện các kỹ năng thể hiện 

đồ án, diễn họa, quy cách    

thể hiện bản vẽ đồ án kiến 

trúc. 

2 

Gồm: 12 buổi, từ 

tuần 9 ngày 25/3 đến 

tuần 14 ngày 

4/5/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Cuối kỳ: nộp 

bài tập trung: 

100% 

76 

Hội Họa 2 

(Vẽ tượng) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

Kiến Trúc nắm được 

nguyên lý cơ bản về kỷ 

thuật vẽ chì, bút sắt , màu 

nước và cách diễn họa, 

mang tính khái quát cao về 

độ đậm nhạt tương quan 

của màu sắc, Sử dụng hiệu 

quả chất liệu để áp dụng 

vào bài thiết kế  một cách 

khoa học và chuyên nghiệp  

2 

Gồm: 12 buổi, từ 

tuần 10 ngày 1/4 đến 

tuần 15 ngày 

11/6/2019, 5 tiết/1 

buổi x 2 buổi/ tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: 60% 

Cuối kỳ: 30% 

77 

Hình họa 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Sinh viên biết dựng phối 

cảnh công trình bóng đổ 

phục vụ cho diễn họa kiến 

trúc 

2 

Gồm: 10 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 10 ngày 

6/4/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ: bài tập 

hằng tuấn: 30% 

Cuối kỳ: vẽ tập 
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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 

trung (đề mở): 

60% 

78 

Bố cục tạo 

hình (K24, 

năm 1, HK2) 

biết phân tích và đánh giá 

được cái đẹp của kiến trúc 

từ cơ bản đến chuyên sâu, 

từ các diện (mặt) đến hình 

khối công trình và cuối 

cùng là không gian kiến 

trúc. Từ đó, sinh viên nắm 

vững kỹ năng thiết kế, sáng 

tác và tạo hình cho các 

công trình kiến trúc ở các 

đồ án môn học cũng như 

trong quá trình làm nghề 

sau khi ra trường. Thông 

qua môn học, sinh viên 

lĩnh hội được tầm quan 

trọng của không gian kiến 

trúc cũng như mối quan hệ 

giữa không gian kiến trúc 

với con người. 

2 

Gồm: 6 buổi, từ tuần 

1 ngày 7/1 đến tuần 

6 ngày 9/4/2019 , 5 

tiết/1 tuần 

Giữa kỳ: nộp 

mô hình: 50% 

Cuối kỳ: nộp 

mô hình: 50% 

79 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 3 

Gồm: 22 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 11 ngày 

13/4/2019 , 2 tiết/1 

buổi x 2 buổi/1 tuần 

Bài tập: 30% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ: 50%  

80 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

81 

Nguyên lý 

thiết kế công 

trình công 

cộng (K24, 

năm 1, HK2) 

+ Hiểu khái niệm, đặc 

điểm và phân loại công 

trình công cộng; 

+ Hiểu các nguyên tắc cơ 

bản của tổ hợp hình khối, 

bố cục không gian, dây 

chuyền công năng, thẩm 

mỹ, tổ chức giao thông bên 

trong và ngoài công trình;  

+ Hiểu vai trò của hệ thống 

kỹ thuật trong công trình 

kiến trúc công cộng;  

+ Giải quyết vấn đề nhìn 

rõ, thoát người cho khán 

phòng, khán đài;  

+ Hình thành phương pháp 

luận trong nghiên cứu thiết 

kế kiến trúc công trình 

công cộng 

3 

Gồm: 15 buổi, từ 

tuần 1 ngày 7/1 đến 

tuần 15 ngày 

11/5/2019 , 3 tiết/1 

tuần 

Chuyên cần: 

thuyết trình: 

10% 

Giữa kỳ: bài 

tập: 20% 

Cuối kỳ: thi tự 

luận: 70% 

 

17. Thiết kế nội thất 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Chuyên đề 

Nội thất (K21, 

năm 4, HK1) 

 - Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

các phương pháp nghiên 

cứu khoa học phù hợp với 

những chuyên ngành thuộc 

khoa học xã hội, đặc biệt là 

các vấn đề liên quan trực 

tiếp đến lĩnh vực mỹ thuật 

và thiết kế. 

2 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

46 (ngày 16/07) đến 

tuần số: 48 (ngày 

04/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50%  
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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 

- Củng cố cho sinh viên kỹ 

năng làm việc độc lập, kỹ 

năng thu thập và xử lý tư 

liệu giải quyết một vấn đề 

thuộc chuyên ngành Mỹ 

thuật và thiết kế, kỹ năng 

thuyết trình, kỹ năng trình 

bày bản báo cáo cho đề tài 

khoa học cụ thể.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tự học, khơi gợi 

niềm say mê nghiên cứu 

khoa học và thói quen tự 

học suốt đời. Đây là nền 

tảng để sinh viên sau khi ra 

trường có thể tiếp tục học 

tập ở các bậc cao hơn sau 

đại học, có khả năng tham 

gia vào công tác giảng dạy. 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

2 

Đồ án Tiền 

Tốt nghiệp-

Nội thất (K21, 

năm 4, HK1) 

- Học phần hướng dẫn sinh 

viên kiến thức tiếp cận đề 

tài, chọn hướng nghiên cứu 

và phương pháp xử lý đề 

tài. Hệ thống lại kiến thức 

từng nhóm công trình và 

định hướng những kiến 

thức chuyên môn cần thiết 

nhất, từ đó người học chủ 

động tổng hợp kiến thức 

liên quan và đưa ra phương 

hướng nghiên cứu hay 

phương pháp nghiên cứu 

nội thất cho công trình. 

Xây dựng được hệ thống 

đề cương cho đề tài tốt 

nghiệp sau này. 

- Phương pháp tổng hợp dữ 

liệu sau khi khảo sát thực 

địa nghiên cứu. Trình bày 

hồ sơ nghiên cứu một cách 

khoa học và hiệu quả. 

- Người học cần có thái độ 

nghiên cứu khoa hoc̣ 

nghiêm túc, sử dụng kết 

quả nghiên cứu phải chỉ 

nguồn chính xác, ý thức 

đạo đức trong nghề nghiệp. 

Nâng cao hoàn thiện nhiều 

phương pháp nghiên cứu 

5 

Học phần gồm 2 

phần 03 chương, 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 48 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 9 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

 Đồ án:  

• Phần luận: 

4đ  

• Phần thực 

hành: 4đ  

• Phần đánh 

giá hội đồng: 

2đ (đề tài 

độc đáo, dàn 

trang có tính 

thẩm mỹ 

cao)  
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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 

trong giai đoạn đồ án Tốt 

nghiệp.  

3 

Đường lối 

cách mạng 

của ĐCSVN 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những nội dung cơ bản của 

đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung 

vào đường lối của Đảng 

thời kỳ đổi mới trên một số 

lĩnh vực cơ bản của đời 

sống xã hội phục vụ cho 

cuộc sống và công tác. Xây 

dựng cho sinh viên niềm 

tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức chuyên ngành để 

chủ động, tích cực trong 

giải quyết những vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hoá, 

xã hội theo đường lối, 

chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước. 

5 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 15 (ngày 

15/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Học tại phòng C601 

thứ 6 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 60 phút, 

trọng số 70%.  

4 

Nghệ thuật 

học (K22, 

năm 3, HK1) 

 Mục tiêu của học phần 

nhằm cung cấp cho sinh 

viên những tri thức cơ bản 

cần thiết cho việc tìm hiểu 

một loại hình nghệ thuật và 

đặc trưng ngôn ngữ của các 

loại hình nghệ thuật chủ 

yếu. Từ đó giúp người học 

rút ra được những đặc điểm 

chung và riêng của nghệ 

thuật tạo hình trong các 

loại hình nghệ thuật.  

Mục tiêu của học phần 

cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận 

chung về nghệ thuật học: 

Khái niệm, vị trí, chức 

năng, bản chất của nghệ 

thuật. 

Vai trò của hoạt động sáng 

tạo nghệ thuật trong đời 

sống con người và vai trò 

người nghệ sĩ trong xã hội. 

2 

Học phần gồm 2 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C609, 

thứ 5 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

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 

Đặc trưng ngôn ngữ của 

các loại hình nghệ thuật 

chủ yếu.  

5 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng 

cáo, tin tức/ phát thanh/ du 

lịch, tin nhắn ghi âm/ giới 

thiệu người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, 

vị trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

Thiết kế trang 

thiết bị nội 

thất (K22, 

năm 3, HK1) 

- Hướng dẫn và truyền đạt 

cho sinh viên kiến thức về 

công năng - thẩm mỹ - kỹ 

thuật thiết kế một sản phẩm 

trang thiết bị nội thất bao 

gồm đồ đạc nội thất và các 

thiết bị chiếu sáng, đồ vật 

trang trí khác.. Trong đó 

đặc biệt lưu ý tới thành 

phần đồ đạc nội thất 

(furniture): Ghế, bàn, kệ, tủ 

trưng bày..., là một trong 

những thành tố cơ bản tạo 

nên không gian ở tiện nghi, 

đẹp và công năng đáp ứng 

xu hướng thiết kế đồ gỗ 

trên thị trường. 

- Sinh viên nắm vững 

phương pháp thiết kế một 

sản phẩm đồ nội thất, vận 

dụng phương pháp tư duy 

sáng tạo và phương pháp 

tổng hợp các nguồn tư liệu 

phục vụ thiết kế.  

 -Hiểu biết các chi tiết kỹ 

thuật liên kết và cấu tạo 

trong một sản phẩm nội 

thất. Có kiến thức về các 

phương pháp xử lí và hoàn 

thiện sản phẩm nội thất.  

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

42 (ngày 18/06) đến 

tuần số: 50 (ngày 

18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm..  

-Thuyết trình 

moodboard A1 : 

10%  

-Thiết kế bản vẽ 

A2: 10 

-Mô hình TL 

1/10: 10% 

-Bài cuối kỳ: 

70% 

BV(20%) 

SP(50%)  

7 

Nghiên cứu 

nội thất truyền 

thống (K22, 

năm 3, HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

không gian nội thất truyền 

thống của các dân tộc Việt 

Nam, hiểu được sự gắn bó 

chặt chẽ giữa không gian 

nội thất truyền thống Việt 

Nam với đặc điểm tự nhiên 

vùng miền, đặc điểm xã 

hội và văn hóa truyền 

thống của các dân tộc Việt 

Nam;  

- Nâng cao niềm tự hào về 

truyền thống dân tộc, ý 

thức gìn giữ văn hóa truyền 

thống trong các thiết kế 

không gian nội thất mới. 

- Hình thành thói quen 

nghiên cứu khoa học cho 

2 

 Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

42 (ngày 18/06) đến 

tuần số: 50 (ngày 

18/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm..  

-Thuyết trình 

(20%)  

-Báo cáo tiến độ 

(20%) 

-Bài cuối kỳ 

(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 

sinh viên, rèn luyện kỹ 

năng thu thập tổng hợp 

kiến thức từ tài liệu và thu 

thập kiến thức từ thực tế, 

kỹ năng làm việc độc lập 

và làm việc nhóm, kỹ năng 

báo cáo đề tài nghiên cứu 

khoa học bằng phương 

pháp tổng hợp: chụp ảnh, 

vẽ ghi, ghi chú và thuyết 

trình. 

8 

Thiết kế chiếu 

sáng nội thất 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

các khái niệm quang học 

cơ bản, các thông số kỹ 

thuật liên quan tới ánh 

sáng, các hình thức chiếu 

sáng cũng như hiệu quả 

chiếu sáng trong không 

gian nội thất.  

- Giúp sinh viên tính toán 

khối lượng ánh sáng sử 

dụng trong từng không 

gian, nhận biết các loại đèn 

và công nghệ chiếu sáng. 

- Hướng dẫn sinh viên thực 

hiện một hồ sơ thiết kế 

chiếu sáng của một không 

gian, thực hiện trải nghiệm 

thực tế bằng mô hình 

show-window, show-door 

với tỉ lệ 1:1. 

- Giúp sinh viên thực hành 

quy tắc chiếu sáng áp dụng 

vào thiết kế và triển khai, 

lĩnh hội giá trị nghệ thuật 

chiếu sáng và phát triển sự 

sáng tạo. Làm cơ sở cho 

các môn học thiết kế nội 

thất chuyên ngành sâu. 

- Sinh viên tích cưc̣ hoc̣ tâp̣ 

ở lớp và ở nhà, nâng cao 

tính chủ động học tập.  

- Bắt buộc sinh viên 

nghiêm túc đi học đúng 

giờ, thực hiện đúng yêu 

cầu tiến độ và các giai 

đoạn thực hiện bài tập. 

Tinh thần làm việc nhóm 

đạt hiểu quả cao nhất. 

2 

 Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 06 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 06 (ngày 

13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm..  

Thuyết trình 

(nhóm) (20%) 

Giữa kỳ (nhóm) 

hồ sơ A3 (40%) 

Cuối kỳ (nhóm) 

Mô hình (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 

9 

Thiết kế nội 

thất công trình 

nhà ở (K22, 

năm 3, HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức và nguyên 

lý thiết kế cơ bản về loại 

hình công trình nhà ở. Định 

hướng sinh viên nghiên 

cứu các đề tài về 

Penthouse, Biệt thự và Căn 

hộ. Mở rộng khuyến khích 

đề tài giải quyết các không 

gian ở mang tính cấp thiết 

như : Nhà phố chật hẹp, 

căn hộ có diện tích nhỏ... 

Yêu cầu nghiên cứu gia 

chủ đề xuất ý tưởng phù 

hợp (gia chủ giả định hoặc 

thực tế), phong cách và 

thẩm mỹ đồng bộ với sở 

thích và thị hiếu thẩm mỹ 

gia chủ, có kiến thức cập 

nhật vật liệu mới và ứng 

dụng. Lĩnh hội được các 

yếu tố trang trí nhà ở khi 

kết thúc môn học. 

- Kỹ năng thể hiện bản vẽ 

đúng tiêu chuẩn, có khả 

năng ứng dụng. Bố cục bản 

vẽ mạch lạc, dễ theo dõi, 

hệ thống đồ họa trang trí 

phù hợp với chủ đề. Yêu 

cầu cả 2 kỹ năng vẽ tay và 

vẽ máy (thành thạo các 

phần mềm 3Ds Max, 

AutoCAD). 

- Yêu cầu đi hoc̣ đầy đủ và 

đúng giờ, tích cưc̣ hoc̣ tâp̣ 

ở lớp và làm bài về nhà, 

nâng cao tính chủ động tự 

học ngoài giờ lên lớp. Định 

hướng tư tưởng đạo đức 

nghề nghiệp không sao 

chép thiết kế. 

2 

  Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 09 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

Thuyết trình 

nghiên cứu 10%

  

Thiết kế nhanh 

10% 

Kiểm tra giữa 

kỳ 10%  

Bài cuối kỳ: 

70% {A3(30%), 

A1(40%) } 

10 

Thiết kế nội 

thất công trình 

giáo dục 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Cung cấp những kiến thức 

cơ bản về vai trò, chức 

năng và tổ chức không gian 

hoạt động cơ bản trong 

công trình giáo dục các cấp 

tại Việt Nam (nhà trẻ - mẫu 

giáo; tiểu học; trung học cơ 

sở và trung học phổ thông; 

2 

 Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

09 (ngày 29/10) đến 

tuần số: 13 (ngày 

01/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

Báo cáo nghiên 

cứu thực tế: 

20% 

 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 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 

trường trung học chuyên 

nghiệp và trường nghề; cao 

đẳng; đại học). Thông qua 

yêu cầu đồ án, sinh viên tự 

đặt ra nhiệm vụ thiết kế và 

nghiên cứu các vấn đề 

chuyên sâu theo từng đề tài 

riêng biệt (kiến thức về thể 

chất và tâm lý lứa tuổi, đặc 

thù ngành nghề đào tạo,...), 

nhằm đề xuất giải pháp 

thiết kế một công trình giáo 

dục cụ thể.  

Đánh giá môn học bằng 

nhiều hình thức, môn học 

rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng nghiên cứu, thuyết 

trình, lập dự án thiết kế, lên 

kế hoạch và làm việc độc 

lập, kỹ năng thể hiện bản 

vẽ nội thất sơ phác bằng 

tay và hoàn thiện bản vẽ 

bằng các phần mềm 

chuyên dụng. 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

Bài cuối kỳ: 

60% 

11 

Thiết kế nội 

thất công trình 

thương mại 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ và kỹ năng về 

trưng bày trong công trình 

thương mại (shop, 

showroom, triển lãm 

thương mại; Quán cà phê, 

quán trà, tiệm bánh,...), 

hiểu rõ chức năng, sơ đồ 

hoạt động, tổ chức không 

gian và các yếu tố thẩm mỹ 

trong trang trí phù hợp với 

thể loại công trình. Thông 

qua yêu cầu đồ án, sinh 

viên tự đặt ra nhiệm vụ 

thiết kế và nghiên cứu về 

đặc trưng hàng hóa (đối 

với không gian trưng bày), 

hoặc nhóm đối tượng sử 

dụng (đối với quán cà phê, 

quán trà, tiệm bánh,...), 

nghiên cứu về đặc trưng 

nhận diện thương hiệu 

nhằm đề xuất giải pháp 

thiết kế một công trình 

thương mại cụ thể. 

2 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5 tiết ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.    

Thuyết trình 

nghiên cứu thực 

tế: (20%) 

 

Sketbook 

nghiên cứu  

(20%)  

 

Bài cuối kỳ A3, 

A1 (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 

- Rèn luyện sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm. Kỹ 

năng đặt vấn đề, suy nghĩ 

và giải quyết vấn đề bằng 

những phương pháp tư duy 

sáng tạo như 

Brainstorming, Swot, 

Mindmap...  

- Hướng dẫn thêm tư duy 

phản biện và các bài tập 

giải quyết vấn đề ngược 

trong thuyết trình bảo vệ 

phương án thiết kế. Hướng 

dẫn sinh viên hoàn thành 

các bài tập áp dụng lý 

thuyết và tích hợp giải 

quyết vấn đề vào quá trình 

thiết kế.  

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng nghiên 

cứu, thuyết trình, lập dự án 

thiết kế, lên kế hoạch và 

làm việc độc lập, kỹ năng 

thể hiện bản vẽ nội thất sơ 

phác bằng tay và hoàn 

thiện bản vẽ bằng các phần 

mềm chuyên dụng.  

- Môn học yêu cầu sinh 

viên ý thức luôn tự học bổ 

sung thêm nhiều kiến thức 

chuyên ngành khác vận 

dụng vào thiết kế. Cần có ý 

thức đạo đức nghề nghiệp, 

không sao chép ý tưởng 

người khác. 

12 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 
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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 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

13 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao 

tiếp xã hội ( mời bạn bè dự 

tiệc, kể 1 câu chuyện, nói 

chuyện qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi 

tiết quan trọng trong các 

đoạn hội thoại hoặc độc 

thoại theo các chủ đề trong 

cuộc sống; từ đó rút ra kết 

luận và xác định thái độ 

của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và 

thư xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu 

và diễn đạt theo ý kiến của 

SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ 

theo nhóm và cặp 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 
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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 

Mở rộng kiến thức liên 

quan đến công nghệ, du 

lịch, các ngành nghề….. 

14 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Mục tiêu của học phần 

nhằm cung cấp cho sinh 

viên những tri thức cơ bản 

cần thiết cho việc tìm hiểu 

một nền văn hóa, giúp họ 

nắm được các đặc trưng cơ 

bản cùng các quy luật hình 

thành và phát triển của văn 

hóa Việt Nam. Từ đó, giúp 

họ hình thành ý thức tôn 

trọng, tự hào và gìn giữ 

những tinh hoa văn hóa 

truyền thống dân tộc và 

cũng như phê phán những 

đặc trưng đã trở nên lỗi 

thời, lạc hậu, cản trở sự 

phát triển trong thời kỳ hội 

nhập.  

Mục tiêu của học phần 

cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức bao gồm:  

Những tiền đề lí luận 

chung về văn hóa học: hệ 

thống khái niệm, bản chất, 

đặc trưng, chức năng và 

các loại hình văn hóa. 

Nguồn gốc của văn hóa 

Việt Nam: Loại hình văn 

hóa, chủ thể, thời gian, 

không gian và tiến trình 

phát triển của văn hóa Việt 

Nam. 

Các đặc trưng cơ bản của 

văn hóa Việt Nam truyền 

thống: Văn hóa nhận thức, 

văn hóa tổ chức cộng đồng, 

văn hóa vật chất, văn hóa 

tinh thần, giao lưu và tiếp 

biến văn hóa. 

2 

Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 30 % 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90  

phút, trọng số 

50%;  

15 

Hình họa 3-vẽ 

người (K23, 

năm 2, HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

mỹ thuật nắm được nguyên 

lý cơ bản về kỷ thuật vẽ 

hình họa chất liệu bột màu 

, và cách diễn tả chất liệu, 

mang tính khái quát cao về  

màu sắc, Sử dụng hiệu quả 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:02(ngày 10/09) 

đến tuần số:09(ngày 

03/11) 

Bài tập : 70% 

Bài thi cuối : 

30%  



412 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

chất liệu để áp dụng vào 

bài thiết kế  một cách khoa 

học và chuyên nghiệp . 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

16 

Trang trí 

chuyên ngành 

Nội thất (K23, 

năm 2, HK1) 

- Cung cấp các kiến thức 

nhập môn về trang trí. 

Giúp sinh viên làm quen 

với việc trang  trí một góc 

không gian đúng chức 

năng nội thất theo 1 chủ đề 

có phong cách. Ứng dụng 

màu sắc và chất liệu trang 

trí. 

- Yêu cầu kỹ năng thuyết 

trình phương án qua các 

giai đoạn bài tập. Kỹ năng 

ứng dụng nhiều dạng chất 

liệu tạo nên chủ đề trang 

trí.  

- Hướng dẫn kỹ năng làm 

mô hình, kỹ năng vẽ tay, 

thể hiện sáng tạo bề mặt 

chất liệu. 

- Bắt buộc sinh viên 

nghiêm túc đúng giờ, thực 

hiện đúng yêu cầu tiến độ 

và các giai đoạn duyệt bài. 

Tinh thần làm việc nhóm 

đạt hiểu quả cao nhất.  

2 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:02(ngày 10/09) 

đến tuần số:06 

(ngày 13/10) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.  

Thuyết trình 

(10%)  

 

Bài tập mood 

board (10%)  

Kiểm tra mô 

hình A3 (20%) 

Đồ án cuối kỳ 

(60%)  

17 

Vẽ phối cảnh 

nội thất (K23, 

năm 2, HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về đặc 

điểm thị giác của con 

người tiếp thu hình ảnh của 

sự vật trong không gian ba 

chiều, quy luật biến đổi về 

hình dạng và kích thước 

của sự vật trong mối tương 

quan với người quan sát ở 

các góc nhìn và khoảng 

cách xa gần khác nhau 

(luật xa gần). 

- Hướng dẫn cho sinh viên 

các phương pháp thể hiện 

phối cảnh ba chiều của vật 

thể và không gian trên mặt 

phẳng hai chiều; Hướng 

dẫn sinh viên hoàn thành 

các bài tập áp dụng lý 

2 

 Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:10(ngày 05/11) 

đến tuần số:17 

(ngày 29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.  

Làm bài tập 

(40%)  

 

Thảo luận, phát 

biểu (10%)  

 

Kiểm tra giữa 

kỳ (20%) 

 

Thi cuối kỳ 

(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 

thuyết về phương pháp 

dựng hình để thể hiện phối 

cảnh không gian nội thất từ 

dữ liệu hai chiều là bản vẽ 

mặt bằng và mặt cắt không 

gian.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng vẽ tay chính xác 

và hoàn thiện bản vẽ bằng 

lực nét phù hợp. 

18 

Nguyên lý 

thiết kế kiến 

trúc (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị  hệ thống lý 

thuyết chính của ngành 

kiến trúc công trình dân 

dụng. Các vấn đề cơ bản 

phục vụ thiết kế kiến trúc 

và nội thất. Hiểu biết sâu 

vào nguyên lý thiết kế nhà 

ở và một số loại công trình 

công cộng. 

- Hiểu nguyên lý để phối 

hợp làm việc với KTS và 

các bên liên quan khác 

trong đồ án. Vận dụng lý 

thuyết giải quyết một số 

vấn đề cơ bản trong thiết 

kế công trình. Hiểu việc 

thiết kế công trình để vận 

dụng giải quyết các vấn đề 

trong thiết kế nội thất. 

- Đi học đúng giờ, nghiêm 

túc, không vắng mặt, làm 

bài thu hoạch đầy đủ. 

Ngoài ra SV cần phải tích 

cực trong những buổi thảo 

luận trên lớp. Ý thức tự học 

ngoài giờ. 

2 

 Học phần gồm 06 

chương, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:10(ngày 05/11) 

đến tuần số:17 

(ngày 29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.  

Thuyết trình 

10%  

 

Bài tập 

10%  

 

Kiểm tra giữa 

kỳ 

20%  

 

Bài cuối kỳ 

60%  

19 

Thiết kế nội 

thất trên máy 

tính-Sketchup 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Cung cấp sinh viên kiến 

thức vẽ kỹ thuật trên máy 

vi tính thông qua các quy 

luật về thiết kế không gian.  

- Rèn luyện khả năng tư 

duy không gian ba chiều 

một cách trực quan. Nắm 

vững tạo hình khung không 

gian ba chiều một cách cụ 

thể và khái quát nhất, quản 

lý các yếu tố cơ sở đường 

nét, diện mặt, vật thể...  

2 

Học phần gồm 09 

chương, thực hiện 

trong 16 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:03(ngày 17/09) 

đến tuần số:10 

(ngày 10/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

Bài tập thực 

hàng ngày 

(20%)  

 

Kiểm tra Giữa 

kỳ (20%)  

Thi cuối kỳ 

(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 

- Tính ưu việt của việc ứng 

dụng của phần mềm vào 

sáng tác, diễn đạt phong 

cách và ý đồ thiết kế Nội 

thất hiệu quả và nhanh 

chóng, giúp người sử dụng 

có thể nắm bắt những ý 

tưởng về hình khối mà 

không phụ thuộc kỹ thuật. 

- Bên cạnh mục tiêu 

chuyên môn, thông qua quá 

trình học tập, tham gia xây 

dựng bài trên lớp và làm 

bài tập ở nhà đầy đủ. 

20 

Cơ sở thiết kế 

nội thất (K23, 

năm 2, HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức căn bản về 

thiết kế nội thất. Cụ thể là 

vận dụng những kiến thức 

nghiên cứu từ cơ sở loại 

hình, phong cách đến đồ 

đạc và chất liệu. Những 

nguyên lý và các dây 

chuyền công năng về 

không gian nội thất, các bộ 

phận cấu thành nội thất và 

các hệ thống kỹ thuật trong 

môi trường nội thất. 

- Cập nhật những tiêu chí 

và phương pháp đánh giá 

không gian nội thất. Các 

qui tắc tiếp cận không gian 

kiến trúc từ đó làm nền 

tảng triển khai và thiết kế 

nội thất.  

- Hướng dẫn kỹ năng 

thuyết trình, làm mô hình, 

kỹ năng bản vẽ 

- Bắt buộc sinh viên 

nghiêm túc đúng giờ, thực 

hiện đúng yêu cầu tiến độ 

và các giai đoạn duyệt bài. 

Tinh thần làm việc nhóm 

đạt hiểu quả cao nhất. 

2 

 Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 08 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:10(ngày 05/11) 

đến tuần số:15 

(ngày 15/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

BT1-

Moodboard 

(10%)  

 

BT2- 

Mô hình MB 

(20%)  

 

BT3- 

Mô hình bố trí 

(30%)  

 

BT4- 

Mô hình tổng 

thể (40%) 

21 

Điêu khắc 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Kiến thức: 

- Ngôn ngữ tạo hình của 

nghệ thuật hình khối 

- Nhận thức của thị giác 

liên quan đến hình khối 

- Cơ sở cấu trúc hình khối 

2 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:46(ngày 16/07) 

đến tuần số:49 

Thể hiện bài 

khối CB trên 

mặt phẳng 

(25%)  
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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 

- Quan hệ tạo hình 

- Tư duy hình khối 

Kỹ năng:  

- Kỹ năng phác thảo hình 

khối trang trí 

- Kỹ năng thực hiện mô 

hình  

- Có khả năng thiết kế hài 

hòa giữa hình dáng, bề 

mặt, màu sắc, vật liệu sao 

cho truyền tải được tư 

tưởng, ý nghĩa của nhà 

thiết kế, bố cục hợp lý 

(ngày 11/08) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.    

Thể hiện bài 

tượng chân 

dung (25%) 

Trang trí hình 

vuông (25%) 

Trang trí động 

vật (25%)  

22 

Cấu tạo kiến 

trúc (K23, 

năm 2, HK1) 

 - Cung cấp các kiến thức 

về các bộ phận cấu thành 

ngôi nhà, cấu tạo chi tiết 

của từng bộ phận nhằm hỗ 

trợ sinh viên thiết kế mang 

tính ứng dụng thực tế. 

- Giúp sinh viên hoàn thiện 

bản vẽ khai triển các chi 

tiết kết cấu kiến trúc - nội 

thất, từ đơn giản tới phức 

tạp của một công trình dân 

dụng. 

- Giúp sinh viên nhận thức 

tầm quan trọng của hệ 

thống cấu tạo từng thành 

phần kiến trúc nhằm quản 

lý công tác thiết kế từ tổng 

quan đến chi tiết một cách 

có hệ thống. 

- Sinh viên tích cưc̣ hoc̣ tâp̣ 

ở lớp và ở nhà, nâng cao 

tính chủ động học tập.  

- Đây là môn cơ sở tiên 

quyết cho những đồ án cần 

sự sáng tạo vì vậy sinh 

viên ý thức luôn tự học bổ 

sung thêm nhiều kiến thức 

chuyên ngành khác. 

- Bắt buộc sinh viên 

nghiêm túc đi học đúng 

giờ, thực hiện đúng yêu 

cầu tiến độ và các giai 

đoạn thực hiện bài tập. 

Tinh thần làm việc nhóm 

đạt hiểu quả cao nhất. 

3 

Học phần gồm 09 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:10(ngày 05/11) 

đến tuần số:15 

(ngày 15/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

Thuyết trình 

(nhóm) (20%)   

Bài tập giữa kỳ 

(cá nhân) A3 

(40%)  

 

Bài thi cuối kỳ 

(nhóm) A3 

(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 

23 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao 

tiếp xã hội 

Nghe hiểu các đoạn video 

hội thoại hoặc độc thoại 

ngắn. 

Đọc hiểu về những chủ đề 

quen thuộc trong cuộc 

sống. 

Xây dựng kỹ năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣, đồng thời xây 

dựng ki ̃năng thuyết trình 

và làm viêc̣ theo nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các 

nền văn hoá trên thế giới. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:3 

(ngày 17/09) đến 

tuần số:17 

(ngày29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  

24 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%)  

25 

Hình họa 

1(Hình khối, 

tĩnh vật) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 - Thiết lập và cũng cố kiến 

thức hình hoạ cơ bản cho 

sinh viên. 

- Vẽ từ khối căn bản 

chuyển sang khối biến 

dạng đến tĩnh vật. 

- Sinh viên vẽ chất liệu: 

chì, bột màu pha sẵn. 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 từ tuần số: 

02 (ngày 10/09) đến 

tuần số: 09(ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Quá trình: 10% 

Bài tập tại lớp : 

50% 

Ký họa : 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 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 

- Sinh viên học tốt môn 

hình hoạ sẽ hỗ trợ cho các 

môn đồ án chuyên ngành.  

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên yêu nghề hơn 

- Môn học sẽ đem tới sinh 

viên khả năng vẽ tác phẩm 

trong hội hoạ.   

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

26 

Cơ sở tạo 

hình mỹ thuật 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về nghệ 

thuật thị giác; Các phương 

tiện tạo hình cơ bản; các 

định luật thị giác cơ bản; 

tâm lý thị giác. Các nguyên 

lý tạo hình cơ bản; các 

dạng bố cuc cơ bản. 

Sinh viên biết vận dụng 

linh hoạt các yếu tố tạo 

hình cơ bản cùng với các 

định luật thị giác để sáng 

tạo, có thể phân tích tác 

phẩm dựa trên các định 

luật thị giác và tâm lý thị 

giác phổ biến. Biết tư duy 

sáng tạo một cách khoa học 

và dựa trên khoa học thị 

giác để hiện tác phẩm hoàn 

chỉnh. 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên cảm thụ nghệ 

thuật có chủ đích và ý thức. 

Có quan niệm đúng đắn và 

tích cực trong cảm nhận 

thẩm mỹ.   

2 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số: 9 (ngày 

03/11) 

Số tiết trong 1 buổi: 

04,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Quá trình:10% 

Bài tập : 90% 

27 

Tin học ứng 

dụng 

(Photoshop) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sinh viên có khả nằng sử 

dụng thành thạo các công 

cụ và ứng dụng của phần 

mềm vào việc chỉnh sửa, 

cắt ghép hình ảnh nội thất. 

Tạo được hiệu ứng, nâng 

cao thẩm mỹ của bản vẽ 

thiết kế nội thất bằng phần 

mềm Photoshop. Lựa chọn 

hình ảnh phù hợp và cắt 

ghép tạo một không gian 

nội - ngoại thất. 

Kỹ năng cắt ghép phối 

cảnh chính xác và nhanh 

chóng. Chỉnh sửa hình ảnh, 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

13 (ngày 26/11) đến 

tuần số: 18 (ngày 

05/01) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ : 30% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi thực 

hành, trọng số 

50%  
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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 

gam màu và vật liệu từ các 

bản vẽ phối cảnh render từ 

3dsmax ,Sketchup… Biết 

chỉnh sửa vật liệu, tạo vật 

liệu mới phục vụ cho thư 

viện vật liệu chuyên ngành.  

Sinh viên quản lý được 

layout xuất từ AutoCad và 

tô vật liệu. Có tư duy sáng 

tạo trong việc trình bày dàn 

trang, xuất file và in ấn. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp. 

28 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có thể 

tiếp cận được nội dung 

môn học Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền 

tảng tư tưởng của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý 

tưởng cách mạng cho sinh 

viên; 

- Từng bước xác lập thế 

giới quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp cận các 

khoa học chuyên ngành 

được đào tạo. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 2 

(ngày 10/09) đến 

tuần số:16 (ngày 

22/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601 

chiều thứ 3 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

29 

Trang trí cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

- Môn học giúp sinh viên 

tiếp cận với các kiến thức 

cơ bản của mỹ thuật, biết 

sử dụng ngôn ngữ màu sắc, 

biết kiến thức cơ bản về bố 

cục. Biết sử dụng thành 

thạo các phương tiện tạo 

hình: Nét, mảng, hình, 

khối. 

- Hướng dẫn sinh viên 

phương pháp nghiên cứu 

khai thác tư liệu từ thiên 

nhiên, để cách điệu thành 

các yếu tố trang trí mang 

tính ứng dụng cao. 

- Rèn luyện kỹ năng vẽ tay, 

kỹ thuật sử dụng màu (họa 

3 

Học phần gồm 04 

chương, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 05/11) đến 

tuần số: 17 (ngày 

29/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Quá trình: 10% 

Bài tập : 90% 
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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 

phẩm), phương pháp pha 

màu, phối màu đẹp. 

- Môn học giúp sinh viên 

biết cảm nhận thẩm mỹ tốt, 

cảm thụ nghệ thuật có chủ 

đích và ý thức. 

30 

Đồ án Tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

 - Đồ án Tốt nghiệp là 

bước quan trọng trong việc 

thể hiện trình độ thiết kế 

nội thất hoàn thiện tư duy 

lẫn kiến thức. Qua đồ án 

này sinh viên ra trường 

khẳng định khả năng vai 

trò thiết kế cho công việc 

và nghiên cứu sáng tác 

công trình nội thất sau này. 

Đồ án giúp sinh viên tiếp 

cận đề tài, nghiên cứu và 

phương pháp xử lý đề tài. 

Hệ thống kiến thức và cung 

cấp những kiến thức 

chuyên môn cần thiết nhất 

cho sinh viên. 

- Khả năng tổng hợp dữ 

liệu sau khi khảo sát 

nghiên cứu từ nhiều nguồn. 

Trình bày hồ sơ đạt tiêu 

chuẩn thiết kế, mang tính 

ứng dụng cao. Kỹ năng thể 

hiện trình bày đồ án bằng 

tay hoặc máy hoặc bất kỳ 

công cụ phương tiện nào 

sao cho đạt hiệu quả tiêu 

chí đồ án qui định. Kỹ 

năng thuyết minh đồ án, 

thuyết trình bảo vệ đồ án. 

- Thái độ nghiên cứu khoa 

hoc̣ nghiêm túc, sử dụng 

kết quả nghiên cứu phải chỉ 

nguồn chính xác, ý thức 

đạo đức trong nghề nghiệp, 

không sao chép. Thực hiện 

đồ án đúng thời gian qui 

định. 

18 

 Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 16 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Đồ án: nộp bản 

vẽ và trình bày 

trước hội đồng 

Để có thể ra bảo 

vệ Đồ án tốt 

nghiệp trước 

Hội đồng, sinh 

viên phải được 

chấm đạt ở các 

đợt:  

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Ngành. 

-Chấm đồ án tốt 

nghiệp cấp 

Khoa. 

-Chấm sơ khảo 

đồ án tốt 

nghiệp  

31 

Thiết kế nội 

thất công trình 

dịch vụ (K22, 

năm 3, HK2) 

 - Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về công 

năng, thẩm mỹ và một số 

yêu cầu chuyên biệt của 

các công trình Dịch vụ 

3 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

 Báo cáo nghiên 

cứu thực tế 20% 

 

Thiết kế nhanh 

10% 
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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 

trong phạm vi đề tài: 

Khách sạn, Resort, Nhà 

hàng, Spa.  

- Hướng dẫn nguyên lý 

thiết kế công trình Dịch vụ 

đặc trưng, thuyết giảng các 

kiến thức văn hóa địa 

phương vùng miền làm cơ 

sở ý tưởng. Đồng thời, cập 

nhật các kiến thức về các 

ứng dụng công nghệ (âm 

thanh, ánh sáng, vật liệu, 

kỹ thuật thi công mới,…) 

và xu hướng thiết kế hiện 

nay đối với các loại hình 

công trình này.  

- Sau khi học xong đồ án 

này sinh viên sẽ thiết kế 

được công trình khách sạn, 

resort, nhà hàng…, biết 

cách thể hiện và quản lý hồ 

sơ thiết kế, có thể tham gia 

dự án thiết kế. 

- Yêu cầu sinh viên nghiêm 

túc đúng giờ và trung thực 

trong hoạt động nghiên 

cứu, có tác phong tích cực 

và thái độ hợp tác hòa nhã 

khi làm việc nhóm. 

tuần số: 29 (ngày 

23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm  

 

Kiểm tra giữa 

kỳ 10% 

 

Bài cuối kỳ  

60% 

A2(30%) 

A1(30%) 

32 

Pháp luật đại 

cương (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về sự ra 

đời, hình thành và phát 

triển của nhà nước và pháp 

luật trong lịch sử. Từ đó, 

nhận ra những quy luật căn 

bản về sự tồn tại của các 

yếu tố mang tính quyền lực 

ở phạm vi quốc gia. Đồng 

thời, sinh viên cũng có kiến 

thức về một số luật chuyên 

ngành cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

Thông qua quá trình nghe 

giảng, thảo luận, làm việc 

nhóm và cá nhân, các hoạt 

động trên lớp, tự học, góp 

phần cho sinh viên các kỹ 

năng làm việc độc lập và 

theo nhóm, thuyêt trình, 

2 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 08/01) đến 

tuần số:31 

(ngày29/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C601, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 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 

đọc và nghiên cứu tài liệu, 

giải quyết vấn đề. 

Ngoài ra, môn học góp 

phần hình thành tinh thần 

thượng tôn pháp luật, tuân 

thủ pháp luật và thái độ 

chủ động trong việc xử lý 

các rắc rối nảy sinh trong 

đời sống và công việc có 

liên quan đến pháp luật. 

33 

Thiết kế nội 

thất công trình 

văn hóa (K22, 

năm 3, HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

vai trò, chức năng của bảo 

tàng đối với việc cung cấp 

kiến thức và nâng cao nhận 

thức của xã hội; Các kiến 

thức cơ sở lý thuyết về tổ 

chức không gian bảo tàng 

(quy trình hoạt động tiêu 

chuẩn của không gian Nội 

thất Bảo tàng, phân khu 

chức năng và luồng giao 

thông, các kích thước nhân 

trắc và hệ thống kỹ thuật 

cơ bản trong công trình 

trưng bày bảo tàng); Các 

kiến thức về các thể loại 

bảo tàng lịch sử tự nhiên - 

văn hóa - xã hội (vd: bảo 

tàng chiến tranh, bảo tàng 

văn hóa các dân tộc, bảo 

tàng danh nhân, bảo tàng 

địa chất,…) 

- Củng cố cho sinh viên kỹ 

năng nghiên cứu về các đề 

tài lịch sử, xã hội, khoa 

học, nghệ thuật,... liên quan 

đến đề tài bảo tàng do sinh 

viên tự chọn; kỹ năng 

thuyết trình; kỹ năng lập 

dự án thiết kế, lên kế hoạch 

và làm việc độc lập; kỹ 

năng thể hiện bản vẽ nội 

thất sơ phác bằng tay và 

hoàn thiện bản vẽ phối 

cảnh, bản vẽ triển khai 

bằng các phần mềm 

chuyên dụng. 

2 

Học phần gồm 02 

phần, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 36 (ngày 

11/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm   

 Thuyết trình 

(30%)  

 

Duyệt tiến độ 

giữa kỳ (20%) 

 

Báo cáo cuối kỳ 

A1 (50%) 
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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 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tự học, tự rèn 

luyện kỹ năng nền tảng 

phục vụ cho công việc.  

34 

Chuyên đề 

Pháp luật 

chuyên ngành 

MTCN (K22, 

năm 3, HK2) 

Về lý thuyết: Nắm bắt 

được các qui định của pháp 

luật về Sở hữu trí tuệ để 

ứng dụng vào  học tập, 

nghiên cứu và khai thác kết 

quả nghiên cứu 

1 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng C601, 

thứ 5 hàng tuần. 

Quá trình : 20% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 80%.  

35 

Thiết kế văn 

phòng (K22, 

năm 3, HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

vai trò và chức năng của 

Văn phòng đối với hoạt 

động của các doanh 

nghiệp/tổ chức; quy trình 

hoạt động tiêu chuẩn của 

không gian nội thất Văn 

Phòng, các kích thước 

nhân trắc và hệ thống kỹ 

thuật cơ bản trong văn 

phòng, cập nhật thông tin 

về các hãng cung cấp trang 

thiết bị văn phòng trên thế 

giới và tại Việt Nam; các 

kiến thức về nhận diện 

thương hiệu và văn hóa của 

doanh nghiệp/tổ chức; mối 

quan hệ giữa hoạt động nội 

bộ và hoạt động đối ngoại 

trong văn phòng; các ưu 

điểm, hạn chế, đặc trưng 

kỹ thuật và một số quy 

định bắt buộc về thi công 

đối với văn phòng trong 

cao ốc cho thuê;... 

- Củng cố cho sinh viên kỹ 

năng thuyết trình; kỹ năng 

lập dự án thiết kế, lên kế 

hoạch và làm việc độc lập; 

kỹ năng thiết kế nhanh 

bằng tay và hoàn thiện bản 

vẽ triển khai phương án 

2 

 Học phần gồm 02 

phần, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

32 (ngày 08/04) đến 

tuần số: 36 (ngày 

11/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm   

 Thuyết trình 

(20%)  

 

Duyệt tiến độ 

giữa kỳ (20%) 

 

Bản vẽ cuối kỳ 

A1  (30%) 

 

Hồ sơ cuối kỳ 

A2 (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 kế bằng các phần 

mềm chuyên dụng.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tự học, tự rèn 

luyện kỹ năng nền tảng 

phục vụ cho công việc.  

36 

Thiết kế tiểu 

cảnh sân vườn 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản 

kiến thức cơ bản về vai trò 

và chức năng của cảnh 

quan sân vườn đối với 

không gian Nội thất nhà ở, 

các kiến thức về văn hóa, 

tự nhiên, khoa học kỹ thuật 

khi thiết kế sân vườn cho 

công trình nhà ở phù hợp 

với nhu cầu của đối tượng 

sử dụng và phù hợp với xu 

hướng thẩm mỹ của thời 

đại; các kiến thức cơ bản 

về cải thiện điều kiện vi 

khí hậu cho không gian nhà 

ở thông qua thiết kế sân 

vườn; Các kiến thức về 

trang thiết bị ngoại thất, 

kích thước nhân trắc và hệ 

thống kỹ thuật cơ bản trong 

đối với các loại tiểu cảnh 

và sân vườn (vườn trong 

nhà, vườn trên mái/sân 

thượng/balcon, vườn treo, 

vườn đứng…); Kiến thức 

về vật liệu và cây xanh 

trong sân vườn nhà ở. 

- Củng cố cho sinh viên kỹ 

năng thuyết trình; kỹ năng 

lập dự án thiết kế, lên kế 

hoạch và làm việc độc lập; 

kỹ năng thiết kế nhanh và 

hoàn thiện bản vẽ, mô hình 

triển khai phương án thiết 

kế bằng tay (có thể có các 

phương tiện hỗ trợ thực 

hiện mô hình bằng máy 

móc chuyên dụng).  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tự học, tự rèn 

luyện kỹ năng nền tảng 

phục vụ cho công việc.  

2 

Học phần gồm 02 

phần, thực hiện 

trong 09 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số: 26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

05 ,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm    

Thuyết trình 

(20%) 

 

Bản vẽ khổ A1 

(30%)  

 

Mô hình 

(trên nền bảng 

A1)  (50%)  
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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 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao 

tiếp xã hội ( mời bạn bè dự 

tiệc, kể 1 câu chuyện, nói 

chuyện qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi 

tiết quan trọng trong các 

đoạn hội thoại hoặc độc 

thoại theo các chủ đề trong 

cuộc sống; từ đó rút ra kết 

luận và xác định thái độ 

của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và 

thư xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu 

và diễn đạt theo ý kiến của 

SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ 

theo nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên 

quan đến công nghệ, du 

lịch, các ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 36 

(ngày11/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 

38 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 
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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 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

39 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK2) 

– Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn 

hoá, Hồ Chí Minh. 

– Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa Mác – Lênin. 

– 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 nước ta. 

– Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người 

mới. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:33 

(ngày20/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

chiều thứ 2 hàng 

tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 60%. 

40 

Thiết kế nội 

thất 3 chiều 

trên máy tính-

3DMax (K23, 

năm 2, HK2) 

 - Cung cấp sinh viên kiến 

thức vẽ không gian ba 

chiều trên máy vi tính 

thông qua các quy luật về 

thiết kế không gian.  

- Hướng dẫn sinh viên 

dựng được sản phẩm, dựng 

không gian nội thất, sử 

dụng models và hoàn thiện 

vật liệu – ánh sáng cho 

không gian nội thất ở mức 

cơ bản. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tư duy không 

gian ba chiều một cách trực 

quan. Nắm vững tạo hình 

không gian ba chiều một 

2 

 Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 16 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:28 

(ngày16/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

 Bài tập thực 

hàng ngày 

(20%)  

 

Kiểm tra Giữa 

kỳ (20%)  

Thi cuối kỳ 

(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 

cách cụ thể và khái quát 

nhất, quản lý các yếu tố cơ 

sở đường nét, diện mặt, vật 

thể...  

- Hướng dẫn sinh viên tính 

ưu việt của việc ứng dụng 

của phần mềm vào sáng 

tác, diễn đạt phong cách và 

ý đồ thiết kế Nội thất hiệu 

quả và nhanh chóng, giúp 

sinh viên có thể nắm bắt 

những ý tưởng về hình 

khối mà không phụ thuộc 

kỹ thuật. 

- Bên cạnh mục tiêu 

chuyên môn, thông qua quá 

trình học tập, tham gia xây 

dựng bài trên lớp và làm 

bài tập ở nhà. 

41 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 



427 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

42 

Lịch sử mỹ 

thuật (K23, 

năm 2, HK2) 

 Sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về quá 

trình hình thành, phát triển 

của mỹ thuật thế giới và 

Việt Nam từ thời nguyên 

thủy cho đến ngày nay. 

Sinh viên hiểu và nắm chắc 

các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự ra đời, đặc trưng của các 

trường phái nghệ thuật và 

một số đại diện tiêu biểu 

của mỗi trường phái.  

Sinh viên sẽ vận dụng 

những kiến thức để bước 

đầu thực hành việc phân 

tích, đánh giá các tác phẩm 

nghệ thuật, các xu hướng, 

loại hình nghệ thuật, nhận 

diện các trường phái nghệ 

thuật căn cứ trên những 

đặc trưng của tác phẩm về 

nội dung và hình thức thể 

hiện. Thông qua đó, sinh 

viên có thể học và tự tin 

diễn đạt, trình bày một vấn 

đề về mỹ thuật. Bên cạnh 

mục tiêu chuyên môn, 

thông qua quá trình học 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp và làm tiểu luận, đi 

tham quan bảo tàng, môn 

học góp phần hình thành 

kỹ năng làm việc độc lập, 

làm việc nhóm, thuyết trình 

và tư duy giải quyết vấn đề 

của sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng 

góp phần hình thành và 

củng cố ý thức về gìn giữ, 

bảo tồn những giá trị của di 

sản văn hóa nghệ thuật thế 

giới, gìn giữ và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc, 

hình thành ý thức về đạo 

đức nghề nghiệp của người 3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19(ngày 07/01) 

đến tuần số:32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Tiểu luận : 20% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra 20 

% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi viết 90 

phút, trọng số 

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 

sáng tạo nghệ thuật, tuân 

thủ nghiêm chỉnh luật tác 

quyền. 

43 

Lịch sử nội 

thất (K23, 

năm 2, HK2) 

 - Đối với SV chuyên 

ngành nội thất, ngoài khả 

năng sáng tạo thì cần phải 

hiểu về ngôn ngữ thiết kế. 

Học phần Lịch sử thiết kế 

nội thất sẽ giúp SV hiểu 

biết về ngữ pháp của không 

gian nội thất, các phong 

cách nội thất, đồ nội thất, 

họa tiết trang trí trong nội 

thất qua các thời kỳ. Từ đó 

SV có cái nhìn hệ thống 

mang tính lịch sử và tiến 

trình phát triển của kiến 

trúc và nội thất của mỗi 

dân tộc mỗi quốc gia trên 

thế giới. Môn học này rèn 

luyện sinh viên kỹ năng 

làm việc nhóm. Kỹ năng 

tìm kiếm vấn đề, suy nghĩ 

và giải quyết vấn đề bằng 

những phương pháp tư duy 

sáng tạo như 

Brainstorming, Swot, 

Mindmap... 

- SV biết cách tổng hợp 

kiến thức và tra cứu dữ liệu 

phục vụ nghiên cứu, ứng 

dụng được kiến thức lịch 

sử, phong cách vào đồ án 

thiết kế nội thất. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:30(ngày 25/03) 

đến tuần số:37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

 Thảo luận, phát 

biểu (10%)  

 

Thuyết trình 

(20%) 

  

Kiểm tra giữa 

kỳ (20%)  

Thi cuối kỳ  

(50%) 

44 

Vật liệu ứng 

dụng trong 

thiết kế nội 

thất (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị cho sinh viên các 

khái niệm về sức bền của 

vật liệu, những nhóm vật 

liệu cơ bản và các loại vật 

liệu bề mặt hoàn thiện khi 

ứng dụng trang trí nội thất. 

Phạm vi sử dụng của vật 

liệu trong trang trí. Đặc 

trưng của vật liệu tạo hiệu 

quả thẩm mĩ  và phong 

cách. Đặc biệt là nắm được 

quy cách vật liệu khi áp 

dụng vào thiết kế và triển 

khai thiết kế. Làm cơ sở 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19(ngày 07/01) 

đến tuần số:26 (ngày 

02/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.  

 Thuyết trình 

nghiên cứu thực 

tế  

20%  

 

Nộp thu hoạch 

nghiên cứu 

20%  

 

Bài cuối kỳ  

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 

cho các môn học thiết kế 

nội thất chuyên ngành sâu. 

Có khả năng nhận diện 

được các loại vật liệu phổ 

biến ứng dụng trong nội 

thất. Biết phân bổ tỉ lệ hợp 

lý các thành phần vật liệu 

trang trí bề mặt. Kỹ năng 

trình bày phương án cho 

công trình hay dự án thực 

tế đạt hiệu quả.  

45 

Kỹ thuật thể 

hiện đồ án nội 

thất (K23, 

năm 2, HK2) 

 - Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

phương pháp thể hiện hoàn 

chỉnh một hồ sơ ý tưởng 

thiết kế nội thất, bao gồm: 

Tiêu chuẩn bản vẽ các giai 

đoạn (nghiên cứu, phác 

thảo, phát triển ý tưởng, 

thể hiện phương thiết kế 

hoàn chỉnh), kiến thức về 

bố cục bản vẽ và sử dụng 

các chất liệu vẽ thông dụng 

dành cho chuyên ngành 

thiết kế Nội thất (các ưu 

nhược điểm và cách thức 

sử dụng bút kim, bút chì, 

màu nước và marker), các 

phương pháp thể hiện ý 

tưởng bằng mô hình (lựa 

chọn vật liệu và dụng cụ 

phù hợp, ứng dụng các 

phương tiện máy móc kỹ 

thuật hỗ trợ,…). 

- Củng cố cho sinh viên kỹ 

năng làm việc độc lập và 

làm việc nhóm, kỹ năng sử 

dụng các dụng cụ và chất 

liệu vẽ thông dụng, kỹ 

năng trình bày bản vẽ và 

thực hiện mô hình.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tự học, tự rèn 

luyện kỹ năng nền tảng 

phục vụ cho công việc. 

2 

Học phần gồm 3 

phần, thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:28(ngày 11/03) 

đến tuần số:32 (ngày 

13/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

 Sketchbook 

(20%)  

 

Moodboard 

(10%)  

 

Bản vẽ cuối kỳ 

(50%)  

 

Mô hình (20%) 

46 

Thiết kế 

không gian 

chuyên biệt 

 - Cung cấp sinh viên kiến 

thức về cấu tạo không gian 

nội thất từ tổng thể đến chi 

tiết, hiểu rõ các liên kết 

2 

 Học phần gồm 2 

phần, thực hiện 

trong 12 buổi. 

 Thuyết trình 

nghiên cứu 

(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 

(K23, năm 2, 

HK2) 

giữa tất cả các bộ phận với 

nhau. Đặc biệt, hướng SV 

tìm hiểu cập nhật các công 

nghệ mới trong lĩnh vực thi 

công nội thất (các linh 

kiện/ hình thức liên kết 

mới, các chất liệu mới…).  

- Hướng dẫn sinh viên kỹ 

năng thể hiện hồ sơ bản vẽ 

khai triển chuẩn xác (các 

ký hiệu, ghi chú, nét vẽ 

đúng quy chuẩn).  

- Rèn sinh viên tính siêng 

năng và chủ động học tập 

nghiên cứu thị trường vật 

liệu, phụ kiện đồ nội thất 

đáp ứng yêu cầu của 

chương trình đào tạo. Định 

hướng khả năng học tập 

học phần này suốt đời, có 

lòng yêu nghề, đạo đức và 

trách nhiệm với nghề 

nghiệp. 

Bắt đầu từ tuần 

số:33(ngày 15/04) 

đến tuần số:37 (ngày 

18/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

Bài tập thực 

hành thi công 

(20%)  

 

Hồ sơ A3 khai 

triển chi tiết 

(60%) 

47 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

 - Xác lập cơ sở lý luận cơ 

bản nhất để từ đó có thể 

tiếp cận được nội dung 

môn học Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền 

tảng tư tưởng của Đảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý 

tưởng cách mạng cho sinh 

viên; 

- Từng bước xác lập thế 

giới quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp cận các 

khoa học chuyên ngành 

được đào tạo. 

3 

Học phần gồm 03 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần 

số:19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 37 

(ngày19/05) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng C601, 

thứ 3 hàng tuần. 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra,  

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

60 phút, trọng 

số 60%;  

48 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

– Cung cấp những hiểu biết 

có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn 

hoá, Hồ Chí Minh. 

– Tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa Mác – Lênin. 

– Cùng với môn học 

Những nguyên lý cơ bản 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06). Số tiết trong 

1 buổi: 4,  

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 40% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm 70 phút, 

trọng số 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 

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 nước ta. 

– Góp phần xây dựng nền 

tảng đạo đức con người 

mới. 

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

49 

Giáo dục thể 

chất 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

50 

Cơ sở bản vẽ 

Kiến trúc-nội 

thất(Vẽ KT) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp các kiến thức 

nhập môn cơ sở bản vẽ (vẽ 

kỹ thuật). Giúp sinh viên 

làm quen với bản vẽ kiến 

trúc nội thất, đọc hiểu bản 

vẽ kỹ thuật một cách dễ 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

31 (ngày 01/04) đến 

tuần số:36 

(ngày11/05) 

 Bài tập hàng 

ngày A3 (25%)

  

Kiểm tra giữa 

kỳ A1 (25%)  

Đồ án cuối kỳ 

A1 (50%) 
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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 

dàng. Ứng dụng vào thiết 

kế các đồ án môn học. 

- Yêu cầu kỹ năng thực 

hiện bản vẽ kỹ thuật qua 

các giai đoạn bài tập giữa 

kỳ và cuối kỳ. Kỹ năng thể 

hiện bản vẽ đạt yêu cầu 

như; lực nét, chữ số, kích 

thước và các kí hiệu trong 

bản vẽ kỹ thuật. 

- Hướng dẫn kỹ năng thể 

hiện nét vẽ, kỹ năng vẽ tay, 

thể hiện sáng tạo trong hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật. Trình 

bày ý tưởng thiết kế có hệ 

thống theo bản vẽ quy 

chuẩn. 

- Bắt buộc sinh viên 

nghiêm túc đi học đúng 

giờ, thực hiện đúng yêu 

cầu tiến độ và các giai 

đoạn thực hiện bài tập. 

Tinh thần làm việc nhóm 

đạt hiểu quả cao nhất.  

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

51 

Trang trí cơ 

sở ngành nội 

thất (K24, 

năm 1, HK2) 

 - Cung cấp các kiến thức 

nhập môn về trang trí cơ sở 

ngành nội thất. Giúp sinh 

viên ôn lại kiến thức trang 

trí cơ sở, kiến thức tạo hình 

mỹ thuật ứng dụng thực 

hành trang trí bài tập (vách, 

sàn, ghế) 

- Yêu cầu kỹ năng thuyết 

trình chủ đề, bố cục qua 

các giai đoạn bài tập. Kỹ 

năng ứng dụng nhiều dạng 

chất liệu tạo nên chủ đề 

trang trí.  

- Hướng dẫn kỹ năng làm 

mô hình, kỹ năng vẽ tay, 

thể hiện sáng tạo bề mặt 

chất liệu. 

- Bắt buộc sinh viên 

nghiêm túc đúng giờ, thực 

hiện đúng yêu cầu tiến độ 

và các giai đoạn duyệt bài. 

Tinh thần làm việc nhóm 

đạt hiểu quả cao nhất. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:29 

(ngày23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

Thuyết trình 

BT1(10%) 

 

Bài tập 2 (20%)

  

 

Bài tập 3 (30%)

  

 

Bài tập 4 (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 

52 

Phương pháp 

sáng tạo 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức và kỹ năng để 

phát triển kỹ năng sáng tạo 

và giải quyết vấn đề nhằm 

giúp sinh viên có thể 

truyền đạt ý tưởng vào đồ 

án. Sinh viên sẽ được tiếp 

xúc với những cách thay 

đổi trong tư duy và áp 

dụng các kỹ năng tư duy 

sáng tạo vào các vấn đề 

thực tế hoặc giả thiết. 

Ngoài ra hướng dẫn thêm 

tư duy phản biện và các bài 

tập giải quyết vấn đề 

ngược. Hướng dẫn sinh 

viên hoàn thành các bài tập 

áp dụng lý thuyết và tích 

hợp giải quyết vấn đề vào 

quá trình thiết kế.  

- Rèn luyện sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm. Kỹ 

năng đặt vấn đề, suy nghĩ 

và giải quyết vấn đề bằng 

những phương pháp tư duy 

sáng tạo như 

Brainstorming, Swot, 

Mindmap... 

- Môn học là cơ sở tiên 

quyết cho những đồ án cần 

sự sáng tạo vì vậy yêu cầu 

sinh viên ý thức luôn tự 

học bổ sung thêm nhiều 

kiến thức chuyên ngành 

khác. Cần có ý thức đạo 

đức nghề nghiệp, không 

sao chép ý tưởng người 

khác.  

2 

 Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 8 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 07/01) đến 

tuần số:29 

(ngày23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.   

 Bài tập 1 

(10%)  

Bài tập 2 (20%)

  

Bài tập 3 (20%)

  

Bài tập 4 (50%) 

53 

Hình họa 2-

Tượng (chì) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Cung cấp cho sinh viên 

mỹ thuật nắm được nguyên 

lý cơ bản về kỷ thuật vẽ 

hình họa chì, và cách diễn 

tả chất liệu, mang tính khái 

quát cao về thẩm mỹ. Sử 

dụng hiệu quả chất liệu để 

áp dụng vào bài thiết kế 

chuyên ngành một cách 

khoa học và chuyên 

nghiệp. 

3 

Học phần gồm 08 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi từ tuần 

số: 19 (ngày 07/01) 

đến tuần số: 29 

(ngày 23/03) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Bài tập tại lớp : 

70% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi vẽ, trọng 

số 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 

54 

Autocad 

2D(Bản vẽ 

NT&ứng 

dụng MT) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 -Cung cấp sinh viên kiến 

thức vẽ kỹ thuật trên máy 

vi tính thông qua các quy 

định về đường nét, chữ số 

và kích thước. 

-Thực hành được phương 

pháp vẽ nhanh của phần 

mền và quản lý bản vẽ kỹ 

thuật. Biết dàn trang bản vẽ 

theo tiêu chuẩn tỉ lệ của 

bản vẽ kỹ thuật. Từ đó sinh 

viên có thể áp dụng vào 

trình bày được đồ án 

chuyên ngành. 

-Có kỹ năng trình bày một 

bản vẽ kỹ thuật để xuất ra 

các định dạng file (*JPEG, 

*PDF, *EPS) sang 

Photoshop, 3D và có thể in 

ấn hồ sơ kỹ thuật. 

-Ngoài ra sinh viên có thể 

khai triển hồ sơ kỹ thuật thi 

công, khai triển bản vẽ từ 

mặt bằng, mặt đứng ,mặt 

cắt và các chi tiết của sản 

xuất nội thất. 

-Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm bài tập 

ở nhà đầy đủ. 

2 

 Học phần gồm 07 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi từ tuần 

số: 31 (ngày 01/04) 

đến tuần số: 34 

(ngày 27/04) 

Số tiết trong 1 buổi: 

5,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm 

Bài tập thực 

hàng ngày 

(25%)  

 

Kiểm tra Giữa 

kỳ (25%)  

Thi cuối kỳ 

(60%)  

55 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao 

tiếp xã hội 

Nghe hiểu nội dung chính 

các đoạn video hội thoại 

hoặc độc thoại ngắn theo 

các chủ đề trong cuộc sống 

Đọc hiểu và viết tiếng Anh 

về những chủ đề học thuật. 

Bước đầu nắm bắt được kỹ 

năng tóm tắt một bài đọc 

hiểu 

Phát triển ki ̃năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ 

theo nhóm. 

Mở rộng kiến thức về các 

nền văn hoá trên thế giới 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

36 (ngày 04/05) đến 

tuần số: 15 

(ngày16/12) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm.. 

Quá trình : 30% 

Bài tập nhóm : 

10% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 10% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %.  
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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 

56 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong các tình huống giao 

tiếp xã hội ( mời bạn bè dự 

tiệc, kể 1 câu chuyện, nói 

chuyện qua điện thoại…) 

Nghe hiểu ý chính và chi 

tiết quan trọng trong các 

đoạn hội thoại hoặc độc 

thoại theo các chủ đề trong 

cuộc sống; từ đó rút ra kết 

luận và xác định thái độ 

của người nói 

Nắm kỹ năng viết CV và 

thư xin việc 

Trả lời phỏng vấn xin việc 

làm bằng tiếng Anh 

Tóm tắt một bài đọc hiểu 

và diễn đạt theo ý kiến của 

SV 

Xây dựng ki ̃năng hoc̣ tâp̣ 

đôc̣ lâp̣ và ki ̃năng làm viêc̣ 

theo nhóm và cặp 

Mở rộng kiến thức liên 

quan đến công nghệ, du 

lịch, các ngành nghề….. 

3 

Học phần gồm 05 

chương, thực hiện 

trong 30 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

40 (ngày 03/06) đến 

tuần số: 43 (ngày 

28/06) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Lịch học cụ thể theo 

kế hoạch phân công 

của từng nhóm. 

Quá trình : 35% 

Giữa kỳ: làm 

bài kiểm tra, 

trọng số 15% 

Cuối kỳ: làm 

bài thi trắc 

nghiệm trong 

75 phút, trọng 

số 50 %. 

 

18. Kỹ thuật xây dựng 

ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Thực Tập Tốt 

Nghiệp - Xây 

Dựng (K20, 

năm 5, HK1) 

Giúp làm quen với các 

công việc của người cán 

bộ kỹ thuật và các công 

tác cơ bản trong ngành 

Xây dựng từ công tác thi 

công móng cho đến lúc 

hoàn thiện công trình 

như: đào đất, côppha, cốt 

thép, bêtông, xây tô, mộc, 

các công tác hoàn thiện 

khác… 

Nghiên cứu các bản vẽ 

thiết kế, giám sát thi công 

theo bản vẽ.  

Sinh viên có cơ hội để thể 

hiện khả năng của mình 

với công ty mà mình đến 

3 

Học phần gồm 2 

phần, thực hiện 

trong 1tháng ngoài 

công trình. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần.  

Thi kết thúc 

học phần (bảo 

vệ): 100%  
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

thực tập và hiểu rõ những 

kiến thức mà các đơn vị 

tuyển dụng yêu cầu nhằm 

chuẩn bị cho công việc 

sau khi ra trường 

2 

Đồ án Tốt 

Nghiệp (K20, 

năm 5, HK1) 

 Hiểu các bản vẽ kiến trúc 

công trình, đưa ra các giải 

pháp kết cấu cho công 

trình. 

Tính toán được tất cả các 

cấu kiện của công trình 

theo đúng qui phạm của 

ngành.  

Có khả năng thể hiện đầy 

đủ,rõ ràng,đúng trên bản 

vẽ kết cấu và các chi tiết 

đã thiết kế để có thể thi 

công được. 

16 

Học phần gồm 6 

phần, thực hiện 

trong 14 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ cá buổi 

hướng dẫn theo 

lịch hẹn và nộp 

bài đúng hẹn 

với khối lượng 

đạt yên cầu. 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 

3 

Đồ án Kết 

Cấu Bê Tông 

Cốt Thép 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Nắm vững các kiến thức cơ 

bản nhất của Kết Cấu  

BêTông Cốt Thép (KC 

BTCT) nhằm thiết kế các 

công trình  dân dụng và 

công nghiêp 

Biết thiết kế và đọc bản vẽ 

đã được thiết kế sẵn nhằm 

phục vụ cho công việc của 

một người  kỹ sư  xây dựng 

sau khi tốt nghiệp. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 

4 

Kỹ Thuật Thi 

Công 1 (K21, 

năm 4, HK1) 

Trang bị những kiến thức 

cơ bản về kỹ thuật thi 

công xây dựng công trình.  

Vận dụng các kiến thức 

để lập biện pháp kỹ thuật 

thi công xây dựng công 

trình 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần 

(chú ý nghe 

giảng – bài tập 

trên lớp): 10% 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ: 20% 

Thi cuối kỳ: 

70% 

5 

Kinh Tế Xây 

Dựng (K21, 

năm 4, HK1) 

Kiến thức chuyên môn 

trong lĩnh vực kinh tế xây 

dựng như: tính toán các 

loại chi phí theo giai đoạn 

thi công, đánh giá hiệu 

quả dự án, hiệu quả của 

công tác thiết kế, ảnh 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Bài tập tại lớp: 

20% 

Tiểu luận: 10% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

70%  
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

hưởng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật đến ngành xây 

dựng, tính dự toán cho 

công trình xây dựng và 

các yếu tố ảnh hưởng đến 

giá thành công trình. 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

6 

Đồ án Kết 

Cấu Thép 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Vận dụng các kiến thức đã 

học vào giải quyết các vấn 

đề thực tế trong phạm vi 

thiết kế và thi công một 

công trình cụ thể bằng kết 

cấu thép (khung thép nhà 

công nghiệp), đáp ứng 

được yêu cầu chuyên môn, 

hoàn thiện và nâng cao kỹ 

năng thực hành  đối với 

một kỹ sư xây dựng 

chuyên ngành dân dụng và 

công nghiệp 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 

7 

Tin Học ứng 

Dụng Micro-

Feap (K21, 

năm 4, HK1) 

 Cung cấp kiến thức 

cơ bản về sử dụng phần 

mềm tính toán kết cấu 

(SAP, ETABs).  

Trang bị kiến thức 

thực hành tính toán hệ kết 

cấu trên mô hình thực tế 

(hệ dầm, hệ dàn, hệ 

khung, tấm – võ, 

móng…) 

Trang bị kiến thức về 

tổ hợp nội lực và tính 

toán cốt thép cho hệ dầm 

cột 

5 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuẩn bị bài, 

chuyên cần 

(10%) 

Làm việc trong 

phòng máy- 

thảo luận- thực 

hành BT trên 

lớp (10%) 

Thảo luận 

nhóm- nộp bài 

tập về nhà 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(60%) 

8 

Anh Văn 

Chuyên 

Ngành Xây 

Dựng (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp một số thuật 

ngữ chuyên ngành kiến 

trúc – xây dựng liên quan 

đến hình thái kiến trúc, bộ 

phận kết cấu, bản vẽ xây 

dựng, sức bền vật liệu, 

kết cấu bê tông cốt thép, 

thép, nền móng, kỹ thuật 

thi công, quản lý dự án, 

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu 

BTCT, KC thép của Tiêu 

chuẩn Mỹ, Châu Âu 

Rèn luyện kỹ năng đọc 

hiểu văn bản tài liệu 

chuyên ngành được viết 

bằng tiếng Anh  

4 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Thuyết trình 

tiểu luận nhóm 

(20%) 

Bài tập đàm 

thoại đóng vai 

(5%) 

Bài tập nghe 

(5%) 

Thi giữa và cuối 

kỳ/project 

(70%) 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Củng cố kỹ năng viết học 

thuật 

9 

Kết Cấu Bê 

Tông Cốt 

Thép 2 (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp các kiến thức 

cơ bản để thiết kế các bộ 

phận kết cấu chính của 

nhà BTCT toàn khối và  

lắp ghép: sàn, dầm , 

khung, móng, … 

Có thể thiết kế được các 

kết cấu chính của nhà dân 

dụng, công nghiệp 

4 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 5%  

Tham gia thảo 

luận, phát biểu 

ý kiến xây dựng 

bài học: 5% 

(được đo lường 

thông qua ghi 

nhận của giảng 

viên về số lần 

phát biểu của 

sinh viên) 

Bài tập tại lớp: 

10% 

Tiểu luận: 10% 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

50% 

10 

Kết Cấu Thép 

2 (K21, năm 

4, HK1) 

Truyền đạt kiến thức 

chuyên môn về sự làm 

việc, khả năng chịu lực 

của các công trình bằng 

thép: nhà công nghiệp, 

nhà nhịp lớn, bể chứa …  

Rèn luyện các kỹ năng 

vận dụng các kiến thức đã 

học vào giải quyết các 

vấn đề thực tế trong phạm 

vi thiết kế và thi công kết 

cấu thép. 

4 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

20% 

Bài tập về nhà 

và trên lớp                                                                                          

20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

60%  

11 

Luật Xây 

Dựng (K21, 

năm 4, HK1) 

Đào tạo những kiến 

thức cơ bản về pháp luật 

chuyên ngành, nắm được 

những luật lệ căn bản để 

có thể hành nghề một 

cách hợp pháp, thực hiện 

công việc chuyên môn 

theo đúng những điều 

kiện pháp lý quy định. 

Biết xử dụng “Luật” làm 

công cụ quản lý dự án 

đầu tư  và xây dựng công 

trình.  

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

(được đo lường 

thông qua hoạt 

động tra cứu vb 

pháp luật ở mỗi 

buổi học) 

Tham gia thảo 

luận, phát biểu 

ý kiến xây dựng 

bài học: 5% 

(được đo lường 

thông qua ghi 

nhận của giảng 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Hình thành kỹ năng lập, 

quản lý dự án đầu tư và 

xây dựng theo Luật 

chuyên ngành. 

viên về số lần 

phát biểu của 

sinh viên) 

Thuyết trình dự 

án và phản biện: 

15%  

Kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

50% 

12 

Chuyên Đề 

Nền Móng 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Trang bị kiến thức và kỹ 

năng  thiết kế các loại 

móng đơn, móng băng, 

móng bè, móng hộp, 

móng cọc và các phương 

pháp xác định chất lượng 

và sức chịu tải của cọc 

đúc sẵn và đổ tại chỗ 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10%  

Kiểm tra giữa 

kỳ: 40% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

50% 

13 

Tổ Chức Thi 

Công (K21, 

năm 4, HK2) 

Biết cách lập kế hoạch, tổ 

chức điều hành và kiểm 

soát thi công các công trình 

xây dựng nhằm đảm bảo 

thời gian, chất lượng, giá 

thành và an toàn lao động: 

Tổ chức và quản lý tiến độ 

thi công, Quản lý cung ứng 

nguồn tài nguyên, Tổ chức 

tổng mặt bằng 

Giới thiệu những vấn đề cơ 

bản của an toàn lao động 

trong xây dựng giúp sinh 

viên trang bị những hiểu 

biết cần thiết để tham gia 

các hoạt động xây dựng tại 

công trường.  

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Làm bài tập 

(5%) 

Thảo luận, phát 

biểu (5%) 

Thi giữa kỳ 

(20%) 

Thi cuối kỳ: 

70% 

14 

Kỹ Thuật Thi 

Công 2 (K21, 

năm 4, HK2) 

Nắm vững những kiến 

thức cơ bản về các biện 

pháp và kỹ thuật thi công 

lắp ghép công trình dân 

dụng, công nghiệp và các 

công tác  hoàn thiện; 

Vận dụng kiến thức để 

lập và thể hiện biện pháp 

thi công lắp ghép phần 

3 

Học phần gồm 13 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Bài thu hoạch: 

30% 

Thi cuối kỳ: 

70% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

khung của một công trình 

cụ thể, cũng như biện 

pháp thi công các công 

tác hoàn thiện. 

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

15 

Chuyên Đề 

KC Bê Tông 

Cốt Thép 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Cung cấp các kiến thức 

cơ bản để thiết kế các bộ 

phận kết cấu của cầu 

thang bộ , các bể chứa 

nước  và  kết cấu khung 

của nhà cao tầng BTCT 

toàn khối 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần 

(chú ý nghe 

giảng – bài tập 

trên lớp): 10% 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ: 20% 

Thi cuối kỳ: 

70% 

16 

Đồ án Kỹ 

Thuật Thi 

Công (K21, 

năm 4, HK2) 

Có thể lập được 

những giải pháp kỹ thuật 

thi công hợp lý cho một 

công trình cụ thể.  

Nắm được trình tự thi 

công các công trình xây 

dựng thường gặp 

Hiểu, phân tích và vận 

dụng hợp lý các phương 

án về kỹ thuật thi công 

công trình. 

Sử dụng và điều phối hợp 

lý các loại công nhân 

chuyên nghiệp trong thi 

công  

Nắm được tính năng và 

phạm vi sử dụng có hiệu 

quả của một số loại máy 

móc, thiết bị xây dựng và 

công cụ lao động thông 

thường phục vụ thi công 

xây lắp. 

Trực tiếp kiểm tra chất 

lượng và nghiệm thu công 

trình 

2 

Học phần gồm 3 

phần, thực hiện 

trong 10 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

• Thi kết 

thúc học 

phần (bảo 

vệ): 100% 

17 

Đồ án Tổng 

Hợp (K21, 

năm 4, HK2) 

Hệ thống lại và áp dụng 

toàn bộ kiến thức chuyên 

ngành vào việc thiết kế 

kết cấu một công trình cụ 

thể. 

Tạo điều kiện cho sinh 

viên tính toán thủ công, 

hạn chế sử dụng phần 

8 

Học phần gồm 7 

phần, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

Chấm điểm 

phần thiết kế 

sàn: 10% 

Chấm điểm 

phần thiết kế 

dầm dọc: 10% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

mềm tự động, giúp thuần 

thục công tác thiết kế và 

kiểm soát được các số 

liệu thực hiện. 

Giúp rèn luyện các kỹ 

năng cần thiết, tích luỹ 

kinh nghiệm thiết kế 

trước khi đi thực tập tốt 

nghiệp cũng nhưng thực 

hiện đồ án tốt nghiệp kỹ 

sư; 

Là cơ sở định hướng nội 

dung đồ án tốt nghiệp 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chấm điểm 

phần thiết kế 

cầu thang: 10% 

Chấm điểm 

phần thiết kế 

khung phẳng: 

10% 

Chấm điểm 

phần thiết kế 

móng nông: 

10% 

Bảo vệ đồ án : 

50% 

18 

Đồ án Tổ 

Chức Thi 

Công (K21, 

năm 4, HK2) 

Nắm được trình tự thi 

công các công trình xây 

dựng thường gặp từ công 

tác nền móng đến công tác 

thi công các cấu kiện cơ 

bản: cột, dầm, sàn, kết cấu 

mái, tường, …. 

Hiểu, phân tích và vận 

dụng hợp lý các phương án 

về kỹ thuật thi công công 

tác thi công bê tông cốt 

thép toàn khối. 

Sử dụng và điều phối hợp 

lý các loại công nhân 

chuyên nghiệp trong thi 

công 

Nắm được tính năng và 

phạm vi sử dụng có hiệu 

quả của một số loại máy 

móc, thiết bị xây dựng và 

công cụ lao động thông 

thường phục vụ thi công 

lắp ghép. 

Lập kế hoạch thi công công 

trình theo thời gian (tiến độ 

thi công). An định trình tự 

tiến hành các công việc và 

quan hệ ràng buộc giữa các 

công việc đó 

2 

Học phần gồm 3 

phần, thực hiện 

trong 10 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 

19 

Thí nghiệm 

Cơ học đất 

(K22, năm 3, 

HK1) 

  1 

Học phần gồm … 

chương, thực hiện 

trong …. buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

20 

Địa chất công 

trình (K22, 

năm 3, HK1) 

Có thể nhận định đúng và 

đầy đủ các đối tượng 

nghiên cứu, có hiểu biết 

về các yếu tố cơ bản của 

địa chất cơ sở, địa chất 

công trình, địa chất thủy 

văn và phương pháp thu 

thập các dữ liệu điều kiện 

địa chất công trình như 

địa mạo, cấu tạo và cấu 

trúc địa chất, điều kiện 

địa chất thủy văn. Hiểu 

biết về thành phần cấu 

trúc và tính chất cơ lý của 

đất đá, để hiểu biết về các 

nội dung trong báo cáo 

khảo sát địa chất công 

trình 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

(được đo lường 

thông qua hoạt 

động điểm danh 

ở mỗi buổi học) 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

70%  

21 

Thực tập Địa 

chất công 

trình (K22, 

năm 3, HK1) 

Giúp nắm được phương 

pháp khảo sát Địa chất 

công trình trong thực tế, 

bao gồm: nhận biết một 

số loại khoáng vật và đất 

đá cơ bản thông qua các 

mẫu, thực tập khoan khảo 

sát ở hiện trường, lấy mẫu 

đất nguyên dạng, thí 

nghiệm xuyên tiêu chuẩn, 

mô tả đất đá ở hiện 

trường và thí nghiệm 

xuyên tĩnh ở hiện trường 

1 

Học phần gồm 

5phần, thực hiện 

trong 4 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Đánh giá báo 

cáo Thực tập 

địa chất công 

trình của sinh 

viên: 100%  

22 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng cáo, 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

tin tức/ phát thanh/ du lịch, 

tin nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

23 

Tin học ứng 

dụng 1(Xây 

dựng) (K22, 

năm 3, HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ 

bản về sử dụng phần mềm 

vẽ kỹ thuật Autocad.  

Trang bị kiến thức thể 

hiện các bản vẽ kỹ thuật 

xây dựng bằng phần mềm 

Autocad theo đúng 

TCVN.  

Trang bị kiến thức về 

quản lý bản vẽ kỹ thuật, 

trích xuất được thông tin 

từ bản vẽ để hỗ trợ công 

tác thiết kế kết cấu trong 

xây dựng 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

(được đo lường 

thông qua hoạt 

động điểm danh 

ở mỗi buổi học) 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 30% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

60%  

24 

Đồ án nguyên 

lý kiến trúc 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Vận dụng những kiến 

thức cơ bản của môn lý 

thuyết Cấu tạo kiến trúc 

1 

Học phần gồm 3 

phẩn, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

để thực hành vẽ một phần 

hồ sơ thiết kế  

Đọc và hiểu được các ghi 

chú, các ký hiệu, các 

thông số... tự lập một 

phần hồ sơ theo yêu cầu 

của đề bài 

Có cái nhìn thực tế hơn, 

toàn diện hơn và phần 

nào ước tính được giá 

thành xây dựng công 

trình 

Hiểu rõ hơn mối quan hệ 

của thiết kế Kiến trúc và 

các ngành kỹ thuật khác 

như: điện, nước, kết cấu, 

… 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

25 

Cấu tạo kiến 

trúc 1 (K22, 

năm 3, HK1) 

Trang bị những kiến 

thức cơ bản về các bộ 

phận cấu tạo nhà ở 

(móng, tường, cửa, cầu 

thang, sàn, các loại 

mái,...), từ tổng quan đến 

chi tiết và nguyên tắc liên 

các bộ phận trong công 

trình 

Trang bị kiến thức tổng 

quan mối quan hệ của 

thiết kế Kiến trúc và các 

ngành kỹ thuật khác như: 

điện, nước, kết cấu, … 

Trang bị phương pháp 

thiết kế cấu tạo một công 

trình nhà ở  

Rèn luyện kỹ năng triển 

khai bản vẽ thi công công 

trình nhà ở đơn giản 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 5 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

(được đo lường 

thông qua hoạt 

động điểm danh 

ở mỗi buổi học) 

Thực hành: 

30% 

Thi giữa kỳ/ kết 

thúc học phần 

(thi viết): 60%  

26 

Nguyên lý 

kiến trúc 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Trang bị kỹ năng tổng 

quát đọc, thể hiện bản vẽ 

kỹ thuật kiến trúc và tư 

duy dây chuyền sử dụng 

thông qua các phòng chức 

năng mà cơ bản là công 

trình nhà ở.  

Nắm bắt được mối liên hệ 

giữa Kiến trúc - Xây 

dựng và các nghành kỹ 

thuật khác có liên quan 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Bài tập lớn: 

20% 

Giữa kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

60% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

trong công trình kiến trúc 

nói chung. 

27 

Cơ học kết 

cấu 1 (K22, 

năm 3, HK1) 

Trang bị những khái niệm 

cơ bản về ngoại lực, nội 

lực và biểu đồ nội lực. 

Trang bị kiến thức và kỹ 

năng tính toán, giải quyết 

các bài toán tính nội lực 

kết cấu. 

3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuẩn bị bài, 

chuyên cần 

(10%) 

Thảo luận- thực 

hành BT trên 

lớp (10%) 

Thảo luận 

nhóm- nộp bài 

tập về nhà 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(60%) 

28 

Cấp thoát 

nước (K22, 

năm 3, HK1) 

Trang bị những kiến thức 

cơ bản về các nguyên lý 

thiết kế cơ bản của hệ 

thống cấp thoát nước bên 

trong nhà; thoát nước 

mưa cho công trình và 

tiểu khu. Và sử dụng 

thành thạo các công thức 

tính toán lưu lượng nước 

cấp, thoát nước và nước 

mưa. Biết tra cứu các 

bảng phụ lục và quy 

phạm nhà nước; biết thiết 

kế hệ thống cấp thoát 

nước bên trong một công 

trình. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ (được đo 

lường thông qua 

hoạt động điểm 

danh ở mỗi buổi 

học) + tham gia 

các hoạt động 

(phát biểu trên 

lớp, làm bài tập 

tại lớp): 20% 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

60%  

29 

Cơ học đất 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Cung cấp những kiến 

thức cơ bản về lý thuyết 

để xác định các đặc trưng 

cơ lý của đất nền, biết 

cách phân loại đất và 

trạng thái của đất. 

Trang bị phương pháp 

tính toán cường độ đất 

nền, sự ổn định và biến 

dạng của đất bên dưới 

móng công trình, cường 

độ của đất nền tác dụng 

lên vật chắn. 

Hướng dẫn cách sử dụng 

kiến thức đó để giải quyết 

các vấn đề về địa kỹ thuật 

và nền móng trong thiết 

kế và thi công công trình 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần 

(chú ý nghe 

giảng – bài tập 

trên lớp) (10%) 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

Thuyết trình 

nhóm (10%) 

Thi cuối kỳ 

(60%) 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

30 

Đồ án Nền 

móng (K22, 

năm 3, HK2) 

Giúp nắm vững cơ sở 

lý thuyết và khả năng tính 

toán các loại móng nông 

như móng đơn, móng 

băng mềm và móng sâu 

như móng cọc BTCT. 

Đọc hiểu các số liệu địa 

chất để chọn chỉ tiêu đại 

diện cho nền, tính toán và 

vẽ được bản vẽ móng 

đơn, móng băng mềm và 

móng cọc BTCT. 

1 

Học phần gồm 4 

phần, thực hiện 

trong 8 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 

31 

Kết cấu bê 

tông cốt thép 

1 (K22, năm 

3, HK2) 

Có được những kiến thức 

cơ bản về kết cấu bêtông 

cốt thép nhằm thiết kế các 

công trình dân dụng và 

công nghiêp; cầu đường 

Biết thiết kế và đọc bản 

vẽ đã được thiết kế có sẵn 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 5%  

Tham gia thảo 

luận, phát biểu 

ý kiến xây dựng 

bài học: 5% 

(được đo lường 

thông qua ghi 

nhận của giảng 

viên về số lần 

phát biểu của 

sinh viên) 

Bài tập tại lớp: 

10% 

Tiểu luận: 10% 

Kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

50% 

32 

Kết cấu thép 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức 

chuyên môn về kết cấu 

thép và khả năng thiết kế 

các loại kết cấu cơ bản 

(sàn, dầm, cột, dàn vì 

kèo).  

Vận dụng các kiến thức 

đã học vào giải quyết các 

vấn đề thực tế về kết cấu 

thép 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

20% 

Bài tập về nhà 

và trên lớp                                                                    

10% 

Bài tập lớn 10%   

Thi kết thúc học 

phần (thi viết)   

60% 

33 

Cấu tạo kiến 

trúc 2 (K22, 

năm 3, HK2) 

Trang bị những kiến thức 

cơ bản về các bộ phận 

cấu tạo nhà ở ≥ 2 tầng 

(cầu thang, sàn, mái,...), 

từ tổng quan đến chi tiết 

1 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

(được đo lường 

thông qua hoạt 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

và nguyên tắc liên các bộ 

phận trong công trình, vật 

liệu thi công và hoàn 

thiện. Qua đó, tạo cơ sở 

cho khả năng thiết kế kết 

cấu và kỹ thuật công trình 

đạt yêu cầu bền vững phù 

hợp với dữ liệu của nhiệm 

vụ thiết kế và điều kiện 

của đất xây dựng. 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần.  

động điểm danh 

ở mỗi buổi học) 

Bài tập tổng 

hợp: 30% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

60%  

34 

Đồ án Cấu tạo 

kiến trúc 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Vận dụng những kiến 

thức cơ bản của môn lý 

thuyết Cấu tạo kiến trúc 

để thực hành vẽ một phần 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi 

công  

Đọc được, hiểu được các 

ghi chú, các ký hiệu, các 

thông số... tự lập một 

phần hồ sơ theo yêu cầu 

của đề bài 

Có cái nhìn thực tế hơn, 

toàn diện hơn và phần 

nào ước tính được giá 

thành xây dựng công 

trình 

Hiểu rõ hơn mối quan hệ 

của thiết kế Kiến trúc và 

các ngành kỹ thuật khác 

như: điện, nước, kết cấu, 

… 

1 

Học phần gồm 3 

phần, thực hiện 

trong 8 tuần. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Thi kết thúc học 

phần (bảo vệ): 

100% 

35 

Nền móng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Nắm vững các nguyên lý 

cơ bản để thiết kế nền 

móng, hiểu biết về tính 

toán các loại móng nông, 

móng cọc và kỹ thuật xử 

lý đất yếu. 

Khả năng thống kê số liệu 

địa chất để chọn chỉ tiêu 

đại diện cho nền, tính 

toán và thiết kế được 

móng đơn, móng băng, 

móng bè, móng cọc bè, 

móng cọc bê tông cốt 

thép, móng cọc khoan 

nhồi và xử lý nền đất yếu 

băng các phương pháp 

đệm cát, cọc cát, giếng 

cát. 

3 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần 

(chú ý nghe 

giảng – bài tập 

trên lớp): 10% 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ: 30% 

Thi cuối kỳ: 

60% 



448 

 

ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

36 

Cơ học kết 

cấu 2 (K22, 

năm 3, HK2) 

Trang bị kiến thức xác 

định khả năng chịu lực 

của các cấu kiện trong 

công trình khi chịu các 

tác nhân bên ngoài tác 

động vào công trình 

(Theo TCVN). 

Giảng dạy các kỹ năng tự 

nghiên cứu tài liệu, tổng 

hợp những kiến thức đã 

học, quan sát vấn đề để 

đưa ra hướng giải quyết 

những bài toán liên quan 

đến những môn học 

chuyên ngành tiếp theo 

(Kết cấu Bê tông, bê tông 

cốt thép, kết cấu thép…)  

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần 

(10%) 

Thảo luận- bài 

tập trên lớp 

(10%) 

Thảo luận 

nhóm- bài tập 

về nhà (10%) 

Thi cuối kỳ 

(70%) 

37 

Giải tích 2 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về Giải 

tích  

4 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động (phát biểu 

trên lớp, thuyết 

trình, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà): 

20% 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết). : 

60%   

38 

Thực hành vật 

lý đại cương 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến 

thức về cơ học và điện-từ 

học và rèn luyện cho SV 

các kỹ năng viết được bản 

báo cáo khoa học theo 

chủ đề theo đúng quy 

định, sử dụng thành thạo 

máy tính cầm tay, rèn 

luyện phương pháp làm 

việc nhóm. 

Đối với các khối ngành 

khác nhau sẽ có bài tập áp 

dụng riêng để phù hợp 

với ELO của ngành   

2 

Học phần gồm: 

4 chương cơ học và 

3 chương điện từ, 

thực hiện trong 10 

buổi; bắt đầu từ tuần 

01(10/09/2018) – 

tuần 10 

(17/11/2018); 3 

giờ/buổi; 

Cô Quyên: lớp 

K24X3, thứ hai, giờ 

07 - 09; 501A; lớp 

K24X1, thứ hai, giờ 

10 - 12; 501A; lớp 

K24X2, thứ tư, giờ 

07 - 09; 301A; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình: 30% 

(Điểm danh + 

hoạt động trên 

lớp (trả lời câu 

hỏi, xung phong 

lên bảng,...) + 

bài tập chương 

+ bài tập nhóm 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Thầy Lý: lớp 

K24M - thứ hai, giờ 

07 - 09; 303A; lớp 

K24S - thứ tư, giờ 

07 - 09; 501A; lớp 

K24T - PM3-4 - thứ 

sáu, giờ 01 - 03; 7.1; 

lớp K24T -PM3-

4, thứ sáu, 04 - 06; 

5.6. 

Giữa kỳ: 

20% (thi viết) 

 

Cuối kỳ: 50% 

(thi viết)  

39 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

40 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

2 
 Học phần gồm 2 

chương 

-  

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

40%  
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

- Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

- Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

41 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

42 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy)  

43 

Sức bền vật 

liệu 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học trang bị kiến 

thức để tính toán và đánh 

giá độ bền (nội lực, ứng 

suất), độ cứng (chuyển vị, 

biến dạng) của những kết 

cấu thanh chịu lực đơn 

giản (như kéo (nén) đúng 

tâm, cắt, uốn) với tác 

dụng của các loại tải 

trọng khác nhau 

4 

(3+1

) 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần: 

(10%) 

Thảo luận- bài 

tập trên lớp, bài 

tập về nhà 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(70%) 

44 

Hình họa 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

để có khả năng đọc và 

thành lập được các bản vẽ 

(Theo TCVN).  

Vận dụng được các TCVN 

hiện hành có liên quan đến 

bản vẽ kỹ thuật 

Nắm vững các phương 

pháp biều diễn vật thể 

3 

(2+1

) 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết) : 

30% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

60%  

45 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

-Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

46 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong 

đó có điểm 

danh. 

Giữa kỳ: 10%: 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi 

đấu. 

- Thực hiện 

được các kỹ 

thuật cơ bản của 

môn học. 

47 

Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán (K23, 

năm 2, HK2) 

Thông hiểu các kiến thức 

cơ bản về lý thuyết xác 

suất và thống kê 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 16 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động (phát biểu 

trên lớp, thuyết 

trình, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà): 

20% 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết). : 

60%   

48 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

49 

Sức bền vật 

liệu 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị kiến thức để tính 

toán và đánh giá độ bền 

(nội lực, ứng suất), độ cứng 

(chuyển vị, biến dạng) của 

những kết cấu thanh chịu 

lực riêng biệt, phức tạp 

(như thanh chịu xoắn, chịu 

lực phức tạp), độ ổn định 

của thanh chịu nén có xét 

đến uốn dọc 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần: 

(10%) 

Thảo luận- bài 

tập trên lớp, bài 

tập về nhà 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(70%) 

50 

Thủy lực đại 

cương (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị những kiến thức 

cơ bản về chất lỏng từ đó 

giải quyết được các bài 

toán tính toán thiết kế các 

công trình liên quan đặc 

biệt đối với ngành Kỹ thuật 

Xây dựng như: Tính toán 

thiết kế bể nước; Tính toán 

thiết kế hệ thống cấp thoát 

nước trong công trình; 

Tính toán thiết kế mạng 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

Làm bài kiểm 

tra vào đầu mỗi 

buổi học (20%) 

Thi giữa kỳ 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(60%) 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

lưới cấp nước, mạng lưới 

thoát nước đô thị 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

51 

Vật lý kiến 

trúc xây dựng 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Trang bị kiến thức cơ bản 

về khí hậu, phân vùng khí 

hậu trên lãnh thổ Việt 

Nam, giải pháp che nắng 

chiếu sáng, cách ẩm, cách 

nhiệt . Cung cấp kiến thức 

cơ bản về thiết kế, chọn 

giải pháp thông gió tự 

nhiên tối ưu đáp ứng yêu 

cầu của các thể loại công 

trình kiến trúc, tạo môi 

trường thoải mái, tiện nghi 

cho người sử dụng, phù 

hợp mô hình kiến trúc 

xanh, tiết kiệm năng lượng, 

giảm năng lượng sử dụng 

gây hại môi trường, giảm 

tác hại biến đổi khí hậu 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Chuyên cần: 

(10%) 

Thảo luận- bài 

tập trên lớp, bài 

tập về nhà 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(70%) 

52 

Thực tập trắc 

địa (K23, năm 

2, HK2) 

Cung cấp các kiến thức 

cơ bản về sử dụng thiết bị 

đo góc, thiết bị đo dài và 

thiết bị đo cao; vận dụng 

thiết bị đo vào công tác 

đo góc, đo dài đo cao lưới 

khống chế tọa độ, độ cao 

đo vẽ; vận dụng thiết bị 

đo vào công tác đo đạc 

chi tiết tại trạm đo phục 

vụ thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ lớn. 

1 

Học phần gồm 3 

phần, thực hiện 

trong 6 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Nộp báo cáo 

thực hành theo 

nhóm, GV 

chấm điểm báo 

cáo: 50% 

Thực hành trên 

máy trắc địa: 

50% 

53 

Vẽ kỹ thuật 

xây dựng 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ 

bản để có khả năng đọc 

và thành lập được các bản 

vẽ thuộc ngành nghề của 

mình (Theo TCVN).  

Biết và vận dụng được 

các TCVN hiện hành có 

liên quan đến bản vẽ kỹ 

thuật 

Nắm vững các phương 

pháp biều diễn , các đăc 

trưng của từng loại bản vẽ 

xây dựng ( bản vẽ kết cấu 

thép , bản bẽ kết cấu bê 

tông cốt thép , bản vẽ nhà 

…. ) 

2 

Học phần gồm 3 

chương+ thực hành, 

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Bài tập: 30% 

Thi giữa kỳ: 

10% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

60% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

54 

Thí nghiệm 

sức bền vật 

liệu (K23, 

năm 2, HK2) 

Trang bị cho sinh viên  

những kiến thức cần thiết 

về ứng xử cơ học của một 

số vật liệu hợp kim. 

Xác định một số đặc 

trưng cơ học tiêu biểu của 

gang, thép. 

1 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 4 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Quá trình: 30%  

Bao gồm điểm 

chuyên cần, 

thực hành 

thường kỳ. 

Báo cáo thí 

nghiệm: 70%, 

Báo cáo số liệu 

và kết quả thí 

nghiệm 

55 

Trắc địa 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Cung cấp các kiến thức 

cơ bản về lĩnh vực trắc 

địa bản đồ về việc vận 

dụng các thiết bị trắc địa, 

các phương pháp đo đạc 

cơ bản, tính toán tọa độ  

cao độ các đối tượng đo 

đạc trên mặt đất, biểu 

diễn các thông tin về bề 

mặt đất và các đối tượng 

trên mặt đất dưới dạng 

bản đồ địa hình, tính toán 

các yếu tố bố trí công 

trình; phục vụ cho lĩnh 

vực quy hoạch, thiết kế 

và thi công công trình xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp, giao thông, thủy 

lợi, … 

Cung cấp những kỹ năng 

cơ bản về thao tác trên 

các thiết bị đo góc, đo 

dài, đo cao; các kỹ năng 

về đo đạc, xử lý số liệu, 

tính toán bình sai lưới 

khống chế đo vẽ và đo 

đạc cho tiết lập bản đồ địa 

hình 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Làm bài tập 

(10%) 

Thực hành tại 

PTN (30%) 

Thi giữa kỳ 

(10%) 

Thi cuối kỳ 

(50%) 

56 

Điện kỹ thuật 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Nắm được trình tự thiết 

kế hệ thống cấp điện 

trong công trình. Nguyên 

lý hoạt động của hệ thống 

cấp điện trong công trình. 

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế 

cấp điện và có thể thiết kế 

hệ thống cấp điện cho các 

công trình có quy mô nhỏ 

2 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Tham dự lớp 

đầy đủ: 10% 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết) : 

30% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết): 

60%  
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

58 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

59 

Tin học cơ 

bản (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%) 

 

60 
Đại số (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp kiến thức cơ 

bản về Đại số tuyến tính 
3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động (phát biểu 

trên lớp, thuyết 

trình, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà). : 

20% 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết).: 

20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết).: 

60% 

 

61 

Môi trường và 

con người 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 Môn học được xây dựng 

dành cho sinh viên không 

chuyên về môi trường, giúp 

sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về môi 

trường, mối quan hệ tương 

hỗ giữa con người và môi 

trường, cơ sở khoa học môi 

trường, nguyên nhân và 

hậu quả của ô nhiễm môi 

trường và biến đổi khí hậu, 

các giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm và thích ứng với tác 

động của biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm bài tập 

tại lớp, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng làm 

việc độc lập, làm việc 

nhóm, thuyết trình và tư 

2 

 Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học, theo lịch 

của phòng Đào tạo 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ:60% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

Ngoài ra, môn học cũng 

góp phần hình thành ý thức 

bảo vệ môi trường trong 

cuộc sống hàng ngày và 

các hoạt động nghề nghiệp 

trong tương lai. 

 

62 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

63 

Hóa học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về cơ sở 

lý thuyết của hóa học 

2 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động (phát biểu 

trên lớp, thuyết 

trình, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà): 

20% 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

20% 

Thi kết thúc học 

phần (thi 

viết):60%   

64 

Vật lý đại 

cương 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Nắm vững các kiến thức 

cơ bản về Cơ học, Điện – 

Từ học 

Trang bị các kiến thức về 

nhiệt, quang và vật lý 

hiện đại 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động (phát biểu 

trên lớp, chữa 

bài, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập theo từng 

chương (Bài 

kiểm tra viết, 

trắc nghiệm)    : 

20%  

Seminar  : 30% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết)  : 

50% 

65 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Nắm được hệ thống các 

quan điểm của Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về các vấn đề 

cơ bản của cách mạng Việt 

Nam và quá trình vận 

dụng, thực hiện hóa các 

quan điểm, lý luận đó trong 

thực tiễn cách mạng Việt 

Nam.  

Xây dựng tinh thần yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc, 

tự hào về Đảng, về Bác Hồ 

vĩ đại. 

Góp phần nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của SV trong 

việc cống hiến và tham gia 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

XHCN. 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 14 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Điểm giữa kỳ: 

40%, gồm các 

điểm thành 

phần như sau: 

+ Tham dự lớp 

đầy đủ: 5%  

+ Tham gia thảo 

luận, phát biểu 

ý kiến xây dựng 

bài học: 5%  

+ Bài tập online 

trên trang học 

trực tuyến ở 

nhà: 5% 

+ Bài tập nhóm: 

5% 

+ Bài thi giữa 

kỳ: 20% 

Điểm cuối kỳ: 

60%, thi trắc 

nghiệm trên 

giấy, chấm bắng 

máy 

66 

Những 

nguyên lý CB 

của CN Mác-

Lê 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

67 

Thí nghiệm 

vật liệu xây 

dựng (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp hững kiến thức 

cơ bản về công tác thí 

nghiệm xác định một số chỉ 

tiêu cơ lí của vật liệu xây 

dựng.   

Nắm vững những nguyên lí 

cơ bản trong công tác thí 

nghiệm vật liệu xây dựng. 

 

1 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 4 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động  : 40%  

Thi kết thúc học 

phần (báo cáo)  

: 60% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

68 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

 Học phần gồm 2 

chương 

- Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

- Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

 

- Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

69 

Giải tích 1 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về phép tính vi phân, 

và phép tính tích phân của 

hàm một biến như: Tập xác 

định, giới hạn, sự liên tục, 

đạo hàm, vi phân, cực trị, 

tích phân,Dãy số và chuỗi 

số, Phương trình vi phân. 

- Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng: tư 

duy logic, tư duy phản 

biện, tính toán,phân 

tích.Để từ đó vận dụng vào 

việc đưa các bài toán thực 

tế về những dạng bài toán 

đã học và giải quyết chúng, 

như: tìm giá trị cực trị, tìm 

diện tích, tìm thể tích, … 

Ngoài ra môn học còn giúp 

sinh viên hình thành kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ 

năng tự nghiên cứu.   

- Môn học giúp sinh viên 

rèn luyện tính cẩn thận, 

trung thực, kiên trì, trách 

nhiệm trong công việc. 

2 

- Dạy ở HK2 - năm 

thứ nhất 

- Học phần gồm: 4 

chương, thực hiện 

giảng dạy trong 10 

tuần, mỗi tuần 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết. 

Dạy từ tuần thứ 1 

đến tuần thứ 10 của 

học kỳ. 

- Giảng viên giảng 

dạy: 

1 . Thầy Lê Văn 

Vĩnh: dạy 3 lớp 

(K24, ngành xây 

dựng). 

2. Thầy Nguyễn Văn 

Lộc: dạy 2 lớp (K23, 

ngành Công nghệ 

thông tin). 

- Điểm quá trình: 

20% (Điểm 

danh, bài kiểm 

tra, bài tập 

nhóm, lên bảng, 

trả lời câu hỏi 

tại lớp của 

giảng viên, …) 

- Thi giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 Thi cuối kỳ: 

60% (thi tự 

luận) 

70 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

71 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

3 

 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 

72 

Vật lý đại 

cương 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nắm vững các kiến thức 

cơ bản về Cơ học, Điện – 

Từ học 

Trang bị các kiến thức về 

nhiệt, quang và vật lý 

hiện đại 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Tham dự lớp 

đầy đủ + tham 

gia các hoạt 

động (phát biểu 

trên lớp, chữa 

bài, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập theo từng 

chương (Bài 

kiểm tra viết, 

trắc nghiệm)    : 

20%  

Seminar  :30% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết)  : 

50% 

73 

Vật liệu xây 

dựng (K24, 

năm 1, HK2) 

Cung cấp kiến thức cơ bản 

để tính toán các tham số 

tính chất của vật liệu xây 

dựng liên quan trong môi 

trường nước, nhiệt, các tính 

chất cơ lý. Biết các phương 

pháp xác định tính chất vật 

liệu theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam (TCVN). Lựa chọn và 

sử dụng vật liệu xây dựng 

vào từng công trình. Kiểm 

2 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết) : 

30% 

Thi kết thúc học 

phần (thi viết) : 

70% 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

soát chất lượng vật liệu cho 

công trình xây dựng 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

74 

Cơ học cơ sở 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Hiểu các thuật ngữ của cơ 

học, các khái niệm và ý 

nghĩa các đại lượng trong 

cơ học 

Phân biệt các dạng hệ lực, 

các dạng chuyển động của 

chất điểm và vật rắn 

Vận dụng các định luật, 

định lý của tĩnh học, động 

học và động lực học 

 

3 

Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

… (ngày …..) đến 

tuần số: … (ngày 

…) 

Số tiết trong 1 buổi: 

… ,  

Học tại phòng …, 

thứ … và phòng … 

thứ … trong tuần. 

Làm bài tập (15 

%) 

Thảo luận, phát 

biểu (5 %) 

Thi giữa kỳ 

(25%) 

Thi cuối kỳ (55 

%) 

 

19. Điều dưỡng 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

1 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+ trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

2 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về phương 

thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ 

nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

3 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

(K24, năm 1, 

HK hè) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

 

4 

Vật lý - Lý sinh 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

vật lý đại cương liên quan 

đến các quá trình y sinh học 

Rèn luyện cho sinh viên các 

kỹ năng viết được bản báo 

cáo khoa học theo chủ đề 

theo đúng quy định, sử 

dụng thành thành thạo máy 

tính cầm tay, thích ứng 

phương pháp làm việc 

nhóm. 

2 

Học phần gồm: 

9 chương, thực hiện 

trong 15 buổi; bắt 

đầu từ tuần 

01(10/09/2018) – 

tuần 14 

(15/12/2018); 3 

giờ/buổi; 

Thầy Lý: lớp K24Y - 

DU+DD1, thứ 

bảy, giờ 01 - 03; 

C509; lớp K24Y - 

DD2, thứ bảy, giờ 04 

- 06; C509. 

Quá trình: 30% 

(Điểm danh + 

hoạt động trên 

lớp (trả lời câu 

hỏi, xung phong 

lên bảng, ...) + 

bài tập chương 

+ bài tập nhóm 

Giữa kỳ: 

20% (thi trắc 

nghiệm + viết) 

Cuối kỳ: 50% 

(thi trắc nghiệm 

+ viết) 

5 

Tin học cơ bản 

Sinh viên năm 1 

HK1, HK2 

Trang bị cho sinh viên 

kiến thức về cấu trúc máy 

tính, hệ thống mạng kết nối 

máy tính. Soạn thảo các văn 

bản tài liệu văn phòng, thiết 

kế các bản tính toán số liệu 

và trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với phần 

mềm ứng dụng Microsoft 

Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6 g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

bảng tính) 

(50%) 

6 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

 Xác định vai trò của PL, 

mối quan hệ với kinh tế 

chính trị và các quy phạm 

xã hội khác. SV giải thích 

được khái niệm, thuật ngữ 

pháp lý cơ bản, liên hệ và 

ứng dụng vào đời sống. 

2 

 

 

 

 HP gồm 3 chương 

thực hiện 3 tiết/ tuần 

x 10 tuần từ 

17/9/2018 đến 

28/12/2018 tại C601 

 

 

 

 Chuyên cần 10%; 

Thảo luận nhóm / 

thuyết trình 10%; 

Thi giữa kỳ 30%; 

Thi cuối kỳ 50% 

 

 

 

7 Anh văn 1 

(HK1) 

 

 

 Trang bị từ vựng, câu đáp 

ứng nhu cầu giao tiếp cụ 

thể, sinh viên có thể tự giới 

thiệu bản than trả lời những 

thông tin về bản thân  

3 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 4 

tiết/2 buổi/ tuần x11 

tuần từ 10/9/2018 

đến 3/12/2018 tại 

C508 và C509 

 

Quá trình 

(Chuyên cần + 

BT nhóm) 30%; 

KT giữa kỳ: 20 

%; KT cuối kỳ: 

50 % 

8 
Anh văn 2 

(HK2) 

 

 

 

Trang bị cho SV mẫu câu 

được sử giao tiếp cơ bản 

(như các thông tin về gia 

đình, bản thân, đi mua 

hàng, hỏi đường, việc làm). 

Sinh viên có thể trao đổi 

thông tin về những chủ đề 

đơn giản, quen thuộc hằng 

ngày.  

3 

 

 

 

 

Học phần gồm 8 

chương 2-4 tiết x 2 

buổi/ tuần x 7 tuần 

từ 4/3/2019 đến 

21/4/2019 tại C505, 

C601 

 

  

Quá trình 

(Chuyên cần + 

BT nhóm) 30% 

KT giữa kỳ:20 

%  

KT cuối kỳ: 50 

% 

 

 

 

 

20. Kỹ thuật xét nghiệm y học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Anh văn 1 ( 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

2 
Tin học cơ bản 

(HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%) 

 

3 
Pháp luật đại 

cương (HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

Chương 1: Đại 

cương về Nhà 

nước và Pháp luâṭ 

Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

-  

- Kiểm tra 

giữa kỳ 

(thi 

viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 
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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 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài 

liệu): 60%  

4 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 ( 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

5 
Hóa phân tích 

(HK1) 

 SV nắm vững kiến thức 

đại cương về hóa phân tích; 

phân tích định tính, định 

lượng, phương pháp chuẩn 

độ (phương pháp acid - 

base, tạo phức, kết tủa và 

oxy hóa). 

2 

HP gồm 10 chương 

thực hiện trong 10 

tuần x 3 tiết / tuần từ 

10/9/2018 đến 

25/11/2018 tại C509 

 Làm việc nhóm 

20; Thi giữa kỳ 

20% ; Thi cuối 

kỳ 60% 

6 
Vật lý - Lý sinh 

(HK1) 

Trang bị kiến thức cơ bản 

về cơ nhiệt, dòng điện, 

quang học ứng dụng trong 

chuyên ngành XNYH. 

2 

 HP gồm 10 chương 

thực hiện 3 tiết /tuần 

x 10 tuần từ 

10/9/2018 đến 

25/11/2018 tại C508 

 Làm việc nhóm 

20%; Bài tập 

chương 20%; 

Thi giữa kỳ 

20% ; Thi cuối 

kỳ 50% 

7 

Tâm lý y học- 

Đạo đức nghề 

nghiệp (HK1) 

Mô tả khái niệm, định luật 

TLYH mối liên quan và 

quy chuẩn đạo đức nghề 

trong giao tiếp, khai thác 

thông tin, tiếp cận người 

bệnh và thân nhân. 

2 

HP gồm 10 bài x 3 

tiết/bài/tuần x10 

tuần từ  10/9/2018 

đến 25/11/2018 tại 

C509 

 Chuyên cần 

10%; Thi giữa 

kỳ 20%; Làm 

việc nhóm/ 

đóng vai 20%; 

Thi cuối kỳ 

50%  

8 

Mô học - Giải 

phẫu bệnh ( 

HK2) 

Sinh viên hiểu biết về giải 

phẫu, mô học, cấu tạo hình 

thái vi thể người bình 

thường và bệnh lý, giải 

thích liên quan cấu tạo 

chức năng của một số cơ 

quan bệnh lý.  

2 

LT: HP gồm 4 bài ( 

8 chương) thực hiện 

trong 4 tuần x 4 

tiết/tuần từ 

10/1/2019 đến 

3/3/2019 tại C601 

 Chuyên cần 

10% , Thi giữa 

kỳ 30% , Thi 

cuối kỳ 70%) 

9 
Những nguyên 

lý CB của CN 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 
3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 
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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 

Mác-Lê 2 ( 

HK2) 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

10 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (HK 

Hè ) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc 

nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc 

nghiệm trên 

giấy) 

 

11 
Sinh lý học ( 

HK2) 

SV trình bày được các hoạt 

động điều hòa chức năng, 

mối liên hệ thống nhất giữa 

các cơ quan trong cơ thể, 

giữa cơ thể với môi trường. 

2 

HP gồm 7 chương lý 

thuyết thực hiện 

trong 7 buổi trong 3 

tuần  (8-10 tiết /tuần; 

4 tiết / buổi) bắt đầu 

từ 7/1/2019 đến 

27/1/2019 tại phòng 

học C601 (chiều  thứ 

2,4,6 ) 

 Chuyên cần + 

Bài tập nhóm 

20%;Thi giữa 

kỳ 30% và Thi 

cuối kỳ 50% 

12 

Sinh lý bệnh 

(1.0) - Miễn 

dịch học (1.1) 

(HK2) 

SV được trang bị kiến thức 

quá trình bệnh lý lâm sàng 

điển hình, hệ thống miễn 

dịch của cơ thể và thực 

hành 1 số kỹ thuật xét 

nghiệm MD cơ bản. 

3 

 LT: 1. SLB gồm 5 

chương thực hiện 3-

4 tiết/ tuần  x 4 tuần 

từ 20/2/2019 đến 

6/3/2019  

 2. MDH gồm 6 bài 

thực hiện 3 tiết /tuần 

x 5 tuần từ 

11/1/2019 đến 

22/2/2019 

TH : 6 buổi 6 tuần x 

5 tiết / buổi từ 

4/3/2019 đến 

LT: SLB 50%, 

MD 50% 

TH (MD): 

Chuyên cần + 

BT 50% , Trắc 

nghiệm cuối kỳ 

50%. Điểm TB 

môn học =ĐTB 

LT + TH   
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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 

13/4/2019 tại B103 

và B107  

13 

Bệnh học nội 

ngoại khoa 

(HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về nguyên nhân, 

triệu chứng, biến đổi giải 

phẫu, phản ứng hóa sinh 

miễn dịch và biện pháp 

phòng chống bệnh. Cách 

phát hiện và xử trí một 

bệnh sau khi có xét 

nghiệm. 

3 

 LT : 1.BH Nội ; 4 

tiết / tuần T4 x5 từ 

27/3/2019 

ddeens13/5/2019 tại 

C505 

2. BH ngoại  3 tiết 

chiều thứ 6 //tuần x 

4 tuần từ 22/3/2019 

đến 5/4/2019 tại 

C505 

TH : 6 ngày thực 

hiện trong 2 tuần từ 

24/4/2019 đến 14/5 

/2019 ( XN1) và 

8/5/2019 đến 

17/5/2019 tại BV 

Quân đoàn 4 Bình 

dương 

 LT; 50% thi 

giữa kỳ + 50% 

thi cuối kỳ 

THBV: quá 

trình 50% , cuối 

kỳ 50% 

ĐTBMH= TB 

LT+TH.  

ĐTHBV độc 

lập trên 4 đạt 

14 
Anh văn 2 ( 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

15 
Anh văn 3 ( HK 

Hè) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời 

ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc 

nghiệm cuối kỳ 

đề đóng 
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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 
Dược lý- Dược 

lâm sàng (HK2) 

 Trang bị cho SV kiến thức 

cơ bản về: quá trình hấp 

thu, phân bố, chuyển hóa 

và thải trừ của thuốc; tương 

tác thuốc trong cơ thể, 

dược động học, tương tác 

thuốc, tác dụng phụ.Thực 

hiện được một số thí 

nghiệm dược lý cơ bản. 

2 

 LT : HP gồm 8 

chương thực hiện 8 

tiết/ tuần x 2 tuần từ 

19/2/2019 đến 

28/2/2019 tại C601 

 TH :5 tiết/ tuần x 6 

tuần từ 4/3/2019 đến 

14/4/2019 tại B103 

và B107 

Chuyên cần + 

BT nhóm 20% 

Thi giữa kỳ 

30% 

Thi cuối kỳ 

50% 

 

21. Dược học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

1 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+ trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

2 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về phương 

thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ 

nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận 

(bài tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

3 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

(K24, năm 1, 

HK hè) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 



473 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

 

4 

Vật lý - Lý sinh 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

vật lý đại cương liên quan 

đến các quá trình y sinh học 

Rèn luyện cho sinh viên các 

kỹ năng viết được bản báo 

cáo khoa học theo chủ đề 

theo đúng quy định, sử 

dụng thành thành thạo máy 

tính cầm tay, thích ứng 

phương pháp làm việc 

nhóm. 

2 

Học phần gồm: 

9 chương, thực hiện 

trong 15 buổi; bắt 

đầu từ tuần 

01(10/09/2018) – 

tuần 14 

(15/12/2018); 3 

giờ/buổi; 

Thầy Lý: lớp K24Y - 

DU+DD1, thứ 

bảy, giờ 01 - 03; 

C509; lớp K24Y - 

DD2, thứ bảy, giờ 04 

- 06; C509. 

Quá trình: 30% 

(Điểm danh + 

hoạt động trên 

lớp (trả lời câu 

hỏi, xung phong 

lên bảng, ...) + 

bài tập chương 

+ bài tập nhóm 

Giữa kỳ: 

20% (thi trắc 

nghiệm + viết) 

Cuối kỳ: 50% 

(thi trắc nghiệm 

+ viết) 

5 

Hóa đại cương 

vô cơ (K24, năm 

1, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

cơ sở lý thuyết hóa học (các 

định luật cơ bản, cấu tạo 

nguyên tử, liên kết hóa học, 

các đại lượng nhiệt động, 

quá trình điện hóa, dung 

dịch, dung dịch điện ly, tốc 

độ phản ứng, phức chất, đặc 

tính chung, độc tính và ứng 

dụng trong y dược của các 

nhóm nguyên tố). 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để thực 

hiện các phép tính toán 

trong hóa học, giải thích 

các hiện tượng và lựa chọn 

các điều kiện tối ưu khi 

thực hiện các thí nghiệm. 

Học phần này còn rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng vận 

dụng các phương pháp thực 

nghiệm, sử dụng các thiết 

bị trong phòng thí nghiệm 

và viết báo cáo thí nghiệm. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng làm việc nhóm, tư 

3 

Học phần gồm: 

9 chương, thực hiện 

trong 10 buổi; bắt 

đầu từ tuần 25 

(20/02/2019) – tuần 

34 (24/04/2019); 3 

giờ/buổi; 

Lớp K24Y-D: thứ 4, 

giờ 1-3, C409, cơ sở 

2. 

 

Lớp có thực 

hành 

Quá trình: 30% 

(Điểm thực 

hành) 

 

Giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 

Cuối kỳ: 50% 

(thi tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

duy giải quyết vấn đề và 

hình thành ý thức học tập 

suốt đời. 

6 

Hóa hữu cơ 1 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

cơ sở lý thuyết hóa học hữu 

cơ và các ứng dụng của hợp 

chất hữu cơ trong dược học 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để thực 

hiện phân loại cơ chế phản 

ứng; nhận diện, phân biệt 

và giải thích các phản ứng 

hóa học; phân biệt, đọc tên 

và biểu diễn được cấu trúc 

phân tử theo các loại đồng 

phân; áp dụng các quy luật, 

giải thích các hiện tượng.  

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng làm việc nhóm, tư 

duy giải quyết vấn đề và 

hình thành ý thức học tập 

suốt đời. 

2 

Học phần gồm: 

7 chương, thực hiện 

trong 10 buổi; bắt 

đầu từ tuần 25 

(21/02/2019) – tuần 

34 (25/04/2019); 3 

giờ/buổi; 

Lớp K24Y-D: thứ 5, 

giờ 1-3, C508, cơ sở 

2. 

 

Lớp không có 

thực hành 

Quá trình: 20% 

(Điểm bài tập, 

thảo luận) 

 

Giữa kỳ: 

20% (thi tự 

luận) 

 

Cuối kỳ: 60% 

(thi tự luận) 

 

7 

Tin học cơ bản 

Sinh viên năm 1 

HK1, HK2 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6 g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% 

- tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá SV 

8 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

 Xác định vai trò của PL, 

mối quan hệ với kinh tế 

chính trị và các quy phạm 

xã hội khác. SV giải thích 

được khái niệm, thuật ngữ 

pháp lý cơ bản, liên hệ và 

ứng dụng vào đời sống. 

2 

 

 

 

 HP gồm 3 chương 

thực hiện 3 tiết/ tuần 

x 10 tuần từ 

17/9/2018 đến 

28/12/2018 tại C601 

 

 

 

 Chuyên cần 

10%; Thảo luận 

nhóm / thuyết 

trình 10%; Thi 

giữa kỳ 30%; 

Thi cuối kỳ 50% 

 

 

 

9 

Anh văn 1 

(HK1) 

 

 

Trang bị từ vựng, câu đáp 

ứng nhu cầu giao tiếp cụ 

thể, sinh viên có thể tự giới 

thiệu bản than trả lời những 

thông tin về bản thân  

3 

Học phần gồm 10 

chương, thực hiện 4 

tiết/2 buổi/ tuần x11 

tuần từ 10/9/2018 

đến 3/12/2018 tại 

C508 và C509 

 

Quá trình 

(Chuyên cần + 

BT nhóm) 

30%; KT giữa 

kỳ: 20 %; KT 

cuối kỳ: 50 % 

10 

Anh văn 2 

(HK2) 

 

 

 

Trang bị cho SV mẫu câu 

được sử giao tiếp cơ bản 

(như các thông tin về gia 

đình, bản thân, đi mua 

hàng, hỏi đường, việc làm). 

Sinh viên có thể trao đổi 

thông tin về những chủ đề 

đơn giản, quen thuộc hằng 

ngày.  

3 

 

 

 

 

Học phần gồm 8 

chương 2-4 tiết x 2 

buổi/ tuần x 7 tuần 

từ 4/3/2019 đến 

21/4/2019 tại C505, 

C601 

 

  

Quá trình 

(Chuyên cần + 

BT nhóm) 30% 

KT giữa kỳ:20 

%  

KT cuối kỳ: 50 

% 

 

 

 

 

Các môn riêng ngành Dược: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Thực hành dược 

khoa (K24, năm 

1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kỹ năng sử dụng 

dụng cụ cơ bản trong phòng 

thí nghiệm (cân, đong, đo 

thể tích, ...); Các kiến thức 

về tên cây thuốc (tên Việt 

Nam, tên latin), đặc điểm 

hình thái (cây thuốc và 

dược liệu), phân bố, bộ 

phận dùng, thành phần hóa 

học, công dụng và cách 

dùng của cây thuốc.  

2 

HP gồm 12 bài Thực 

tập x 5 tiết / tuần x 

12 tuần thực hiện từ 

1/10/2018 đến 

20/12/2018 tại B101 

và vườn dược liệu 

BV quân Y 4. 

  

-  Báo cáo bài 

thực tập: hàng 

tuần 

- Thi thực tập 

cuối kỳ Phần 1 

và phần 2 

 

 

 

 

  

2 

Tâm lý y học- 

Đạo đức nghề 

nghiệp (K24, 

năm 1, HK1) 

 Mô tả khái niệm, định luật 

TLYH mối liên quan và 

quy chuẩn đạo đức nghề 

trong giao tiếp, khai thác 

thông tin, tiếp cận người 

bệnh và thân nhân. 

2 

HP gồm 10 bài x 3 

tiết/bài/tuần x10 tuần 

từ 10/9/2018 đến 

25/11/2018 tại C509 

 

Chuyên cần 

10%; Thi giữa 

kỳ 20%; Làm 

việc nhóm/ 

đóng vai 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 

Thi cuối kỳ 

50%  

 

3 
Giải phẫu (K24, 

năm 1, HK2) 

Sinh viên hiểu biết về giải 

phẫu, cấu tạo hình thái vi 

thể người bình thường. 

 

  
2 

 

 

 

LT: HP gồm 4 bài (8 

chương) thực hiện 

trong 4 tuần x 4 

tiết/tuần từ 10/1/2019 

đến 3/3/2019 tại 

C509 

TT: 5 tiết/ tuần x 6 

tuần từ 4/3/2019 đến 

14/4/2019 tại B201  

 Chuyên cần + 

Thuyết trình 

30% 

Thi giữa kỳ 

20%,  

Thi cuối kỳ 

50%) 

ĐTBMH= TB 

LT+TT.  

ĐTT độc lập 

trên 5 đạt 

 

4 

Sinh học phân tử 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về chức 

năng, vai trò của ADN, 

ARN, protein trong tế bào, 

cơ chế điều hòa trong quá 

trình sao chép, phiên mã, 

dịch mã, sau dịch mã của tế 

bào, lai ghép tổng hợp 

AND, ARN mới;  

3 

LT: HP gồm 10 bài x 

3 tiết/bài/tuần x10 từ 

21/02 – 28/4.19. 

TT: gồm 5 bài x 6 

tiết/bài/tuần từ 27/3 

– 04/5 

 

  

 

5 

Sinh lý học 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 SV trình bày được các hoạt 

động điều hòa chức năng, 

mối liên hệ thống nhất giữa 

các cơ quan trong cơ thể, 

giữa cơ thể với môi trường. 

 

2 

 

 

 HP gồm 7 chương lý 

thuyết thực hiện 

trong 7 buổi trong 3 

tuần (8-10 tiết /tuần; 

4 tiết / buổi) từ 22/02 

– 18/03/2019 tại 

phòng học C 509. 

 Chuyên cần + 

Bài tập nhóm 

20%; Thi giữa 

kỳ 30% và Thi 

cuối kỳ 50%. 

 

 

22. 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 

Văn Hóa Xã 

Hội Mỹ (K21, 

năm 4, HK1) 

- Hiểu rõ khái niệm văn 

hóa và mối quan hệ giữa 

ngôn ngữ và văn hóa 

- Có kiến thức căn bản về 

văn hóa và xã hội Hoa Kỳ 

qua lịch sử và phát triển 

Hoa Kỳ; trên cơ sở đó, 

bước đầu hiểu biết được 

văn hóa Hoa kỳ 

4 

-Số bài:12 

-15 buổi, 4tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 2,3,4,6 

- P.602C, 

601A,802B 

. 

- Dự lớp, làm 

việc nhóm,làm 

bài tập về nhà: 

10% 

- Thuyết 

tình:10% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

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 

- Vận dụng kiến thức về 

văn hóa Hoa Kỳ trong việc 

phát triển và sử dụng tiếng 

Anh, chuyên ngành của 

sinh viên 

- Bước đầu biết phương 

pháp tìm hiểu văn hóa Hoa 

Kỳ, và ảnh hưởng văn hóa 

Hoa kỳ vào văn hóa và xã 

hội Việt nam 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

2 

Lesson 

Planning (K21, 

năm 4, HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức thực tiễn về giảng dạy 

tiếng Anh từ đó có thể soạn 

giáo án giảng dạy hợp lý 

Cung cấp kỹ năng phân 

tích và lựa chọn chiến lược 

giảng dạy hợp lý cho từng 

kỹ năng ngôn ngữ 

Rèn luyện khả năng đứng 

lớp dựa trên giáo án đã 

soạn và xử lý một vài tình 

huống sư phạm thường gặp 

Tạo thái độ yêu nghề giảng 

dạy tiếng Anh, từ đó rèn 

luyện thái độ tự trao dồi 

chuyên môn bản thân  

4 

Số bài: 10 (6 

Chương) 

-15 buổi, 4 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 3,4  

-P. 502C. 801B 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50% 

3 

Business 

Translation 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Giúp sinh viên sử dụng các 

kiến thức đã học về ngữ 

pháp và các môn học khác 

áp dụng vào việc dịch một 

bài báo hay văn bản từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt 

hay từ tiếng Việt sang tiếng 

Anh. Môn học này cũng 

giúp sinh viên thấu hiểu 

hơn về bối cảnh của từng 

bài dịch, cấu trúc của câu 

hay từ ngữ cần sử dụng để 

dịch cho chính xác. Vì các 

bài dịch chủ yếu bao gồm 

các lĩnh vực kinh tế và xã 

hội, giảng viên cũng giúp 

sinh viên nắm bắt một số lý 

luận (lý thuyết) có liên 

quan để sinh viên hiểu rằng 

dịch không phải đơn thuần 

là một sự chuyển từ ngữ. 

4 

Số bài: 12 (4 

Chương) 

-15 buổi, 4 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 3,5 

- P.601A, 503B 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu, 

trả lời câu hỏi: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

Interpretation 1 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những cấu trúc ngữ pháp, 

từ vựng, kiến thức và kỹ 

năng cơ bản của việc phiên 

dịch trong một số tình 

huống thông thường 

4 

Số bài: 12  

-15 buổi, 4tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 2,3,4 

- P.502C,706A,602C 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi vấn đáp): 

50%  

5 

Business 

Targets (K21, 

năm 4, HK1) 

Trang bị cho SV thuật ngữ 

và kỹ năng tiếng Anh về 

lĩnh vực kinh tế, tài chính, 

thuong8 mại, quản trị 

doanh nghiệp 

Ứng dụng ngôn ngữ và kỹ 

năng tiếng Anh kinh tế, tài 

chính, thương mại và quản 

trị doanh nghiệp 

Nắm vững cách tìm thông 

tin, tài liệu, qua từ khóa 

theo chủ đề  

3 

Số bài: 12  

-15 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 4, P.603B 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

6 
French 7 (K21, 

năm 4, HK1) 

Giúp cho sinh viên có được 

những cơ bản vững về 

ngoại ngữ Pháp để có thể 

giao tiếp và đọc hiểu phần 

nào và tiếp tục theo những 

lớp tiếng Pháp kế tiếp.  

3 

Số bài: 4 

-15 buổi, 3tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 5, P.603A 

 

- Dự lớp: 10% 

- Vấn đáp:10% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

7 

Chinese 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Nắm bắt và hiểu được ngữ 

pháp cơ bản của tiếng Hoa 

theo chuẩn tiếng Hoa quốc 

tế trình độ 3 (HSK – 

Chinese Test tương đương 

B1) 

Nắm vững từ vựng theo 

yêu cầu của chuẩn tiếng 

Hoa quốc tế trình độ 3 

(HSK3) 

Làm quen với bài thi và 

cách thức thi HSK3  

3 

Số bài: 15 buổi, 3 

tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 3,thứ 7, P601A 

- Dự lớp, làm 

bài tập: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

8 

Translation 3 

(K21, năm 4, 

HK1) 

a. Cung cấp cho sinh viên: 

- Kiến thức về cấu trúc và 

chức năng các cuṃ từ 

(phrases) trong tiếng Anh 

và cấu trúc tương đương 

trong tiếng Viêṭ nhằm giúp 

4 

Số bài: 8 (4 Chương) 

-15 buổi, 4tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 2,3,6,7 

-P. 605A, 602C 

- Dự lớp, làm 

việc theo yêu 

cầu của giảng 

viên: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 
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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 chuyển dic̣h đươc̣ 

tư ̣nhiên 

- Ki ̃thuâṭ chuyển dic̣h các 

yếu tố văn hóa từ văn bản 

nguồn sang văn bản đích 

- Kiến thức về các nét 

nghiã của từ khi dic̣h   

- Ki ̃thuâṭ chuyển dic̣h các 

cấu trúc đăc̣ biêṭ khi dic̣h 

- Kiến thức nền về môṭ số 

liñh vưc̣ đa daṇg trong đời 

sống xa ̃hôị 

- Từ, cuṃ từ, thành ngữ 

liên quan đến các liñh vưc̣ 

khác nhau trong đời sống 

xa ̃hôị. 

- Ki ̃năng tra cứu từ điển, 

choṇ lưạ nghiã và từ phù 

hơp̣ 

b. Rèn luyêṇ cho sinh viên 

thái đô ̣tích cưc̣, khả năng 

tư ̣hoc̣, khả năng giao tiếp 

và làm viêc̣ nhóm 

 tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

9 

Phương Pháp 

Giảng Dạy 2 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Áp dụng hiệu quả các 

phương pháp giảng dạy 

vào thực tế trên lớp học để 

có sự so sánh, nhận xét và 

sau đó chọn ra phương 

pháp phù hợp nhất cho 

từng đối tượng học viên.  

Thiết kế hiệu quả một tiết 

bài giảng 4 kỹ năng tiếng 

Anh (Nghe, Nói, Đọc, 

Viết) bằng việc áp dụng 

các phương pháp giảng dạy 

đã học vào    

Kết hợp linh hoạt có sáng 

tạo các phương pháp giảng 

dạy vào từng phần trong 

bài giảng của một tiết học 

nhằm tạo sự hứng thú, qua 

đó không những mang lại 

hiệu quả về mặt học thuật 

mà còn mang tính ứng 

dụng cao trong việc quản 

lý lớp học.  

4 

Số bài: 12 (9 

Chương) 

-15 buổi, 4tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

- Thứ 6,7 

- P.502C 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50% 

10 
Business 

Correspondenc

Nắm vững kiến thức tổng 

quát về nội dung cần trình 

bày và hình thức giao dịch 

4 
Số bài: 8  

-15 buổi, 4tiết/1 buổi 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

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 

e (K21, năm 4, 

HK1) 

thương mại trong thực tiễn 

kinh doanh của các công ty 

đặc biệt là các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu qua 

các bài giảng bằng tiếng 

Anh và các bài tập thực 

hành viết và sửa chữa lỗi 

trong các loại hình như thư 

tín, email, memo, báo cáo 

và hợp đồng 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 6,7,  

- P. 601A, 603A 

 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

11 

Quản Lý của 

Nhà Nước về 

Giáo Dục 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Sinh viên có kiến thức cơ 

bản về lý luận quản lý giáo 

dục, làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu nghiệp vụ quản 

lý và thực hiện công tác 

quản lý giáo dục; 

- Sinh viên có kỹ năng vận 

dụng lý luận để phân tích, 

đánh giá, giải quyết các 

hiện tượng, các tình huống 

quản lý giáo dục, quản lý 

nhà trường; 

- Nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, xây dựng thái độ 

tình cảm tích cực và ý thức 

vận dụng lý luận trong 

công tác quản lý nhà 

trường. 

3 

Số bài: 9 (5 Chương) 

-15 buổi, 3tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 3, P.605A 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

12 

Ngoại ngữ 2: 

Tiếng Pháp 4 

(K22, năm 3, 

HK1) 

+ - Cung cấp cho người học 

một số vốn từ cơ bản 

thường thức và ngữ pháp 

cơ bản làm nền tảng. 

+ - Giúp người học nắm bắt 

được những câu hỏi  và câu 

trả lời cơ bản để vận dụng 

vào việc nói và viết. 

+ - Giúp người học có thể 

ứng dụng những điều đã 

học trong giao tiếp thông 

thường, đơn giản. 

+ - Có thể dịch những câu 

Pháp – Việt và Việt - Pháp 

có cấu trúc cơ bản có nội 

dung đơn giản.  

+  –Học tập tích cực.   

2 

Số bài: 3 chương 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 4 

-P.303A, P. 501B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

13 

Listening 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

a. Cung cấp cho sinh viên: 

- những kỹ thuật, kỹ năng 

nghe đa daṇg và nâng cao 

dùng trong các bài thuyết 

2 

1. Số chương: 10 

2. Số tuần: 10 

(11/09/2018- 

13/11/2018) 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 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 

giảng hay những đối thoaị 

về những chủ đề trong liñh 

vưc̣ kinh tế, tư ̣nhiên, xa ̃

hôị. 

- ngôn ngữ đăc̣ trưng sử 

duṇg trong các bài thuyết 

giảng và ngôn ngữ chỉ các 

mối quan hê ̣nguyên nhân – 

kết quả, so sánh. 

- từ, cuṃ từ, thuâṭ ngữ liên 

quan đến các chủ đề đa 

daṇg. 

- kiến thức nền cơ bản 

trong các liñh vưc̣ kinh tế, 

tư ̣nhiên, xa ̃hôị 

- những ki ̃năng làm bài thi 

IELTS môn nghe 

b. Tạo cơ hội, khuyến 

khích sinh viên có suy 

nghi,̃ thái đô ̣hoc̣ tâp̣ tích 

cưc̣, tự học và hợp tác; sử 

dụng các nguồn tài liêụ đa 

daṇg trong hoc̣ tâp̣  

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian + 

Phòng học:  

- Thứ 3: P.602C 

- Thứ 4: P. 701B 

- Thứ 6: P.602C 

 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

14 

Speaking 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

1. Mô tả cách thức thực 

hiện một bài NTCC. 

(CELO 1) 

2. Phân biệt các loại bài nói 

cho từng mục đích khác 

nhau. (CELO 2) 

3. Lựa chọn ý tưởng và 

ngôn ngữ một cách phù 

hợp và hiệu quả cho từng 

đối tượng khán giả khác 

nhau. (CELO 3)  

4. Sử dụng visual aids, ngữ 

điệu, body language phù 

hợp, hiệu quả khi thực hiện 

bài thuyết trình (CELO 4)  

5. Làm việc nhóm hiệu quả 

(CELO 5) 

6. Tìm kiếm thông tin hiệu 

quả sử dụng các nguồn 

thông tin khác nhau 

(CELO 6)  

7. Học tập tích cực, yêu 

thích môn học và tinh thần 

tự giác học tập, tuân thủ 

các quy tắc trong quá trình 

học. (CELO 7)  

2 

1. Số chương: 7 

2. Số tuần: 10 

(14/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian +Phòng 

học:  

- Thứ 2: 7:00-

9:40. P.801B; 

13:00-15:40, P. 

901B 

- Thứ 3: 13:00 – 

18:25, P. 502C 

- Thứ 4: 7:00-

12:25, P.701B; 

13:00-18:25, P. 

602C 

 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

 Nghiêm túc trong hoạt 

động cặp, nhóm trên lớp 

cũng như ngoài giờ học. 

(CELO 8) 

15 

Reading 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

1. Vận dụng được kỹ thuật 

đọc và tìm ý chính của bài  

2. Vận dụng được kỹ thuật 

viết tóm tắt đoạn văn.  

3. Phân tích và mở rộng 

được vấn đề liên quan đến 

bài học trong cuộc sống 

thực tế. 

4. Vận dụng được kỹ thuật 

trình bày một bài thuyết 

trình. 

 hợp tác làm việc nhóm, 

phân công công việc hợp 

lý, chủ động và sáng tạo 

trong suốt quá trình học. 

2 

6. Số chương: 10 

7. Số tuần: 10 

(11/09/2018- 

13/11/2018) 

8. Số buổi/lớp: 10 

9. Số giờ/buổi: 3 

10. Thời gian + 

Phòng học:  

- Thứ 3: 7:00-

9:40. P.803B 

- Thứ 5: 13:00-

18:25, P. 803B 

- Thứ 7: 7:00 – 

12:25, P.802B 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

16 

Writing 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

1. Áp dụng Paraphrasing 

(viết lại câu), Summarizing 

(tóm tắt), Supporting 

opinions, arguments with 

outside sources (dùng ý 

kiến chuyên gia, kết quả 

nghiên cứu để bổ sung cho 

ý kiến, quan điểm, phương 

pháp), Trích dẫn (in-text 

and works cited list) trong 

viết bài tiểu luận học thuật 

2. Phân biệt hệ thống trích 

dẫn APA và MLA và sử 

dụng hệ thống trích dẫn 

APA cho in-text citation và 

works cited list. 

3. Viết Expository essay 

(tiểu luận nghị luận)  theo 

dạng tiểu luận học thuật, sử 

dụng phần rubrics (tiêu chí 

đánh giá) để đánh giá bài 

viết.  

4. Viết Argumentative 

essay (tiểu luận tranh luận) 

theo dạng tiểu luận học 

thuật, sử dụng phần rubrics 

(tiêu chí đánh giá) để đánh 

giá bài viết  

5. Viết Compare-contrast 

essay (tiểu luận so sánh) 

2 

1. Số chương: 5 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

12/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian + 

Phòng học:  

- Thứ 2: 7:00-12:25, 

P. 501B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

theo dạng tiểu luận học 

thuật, sử dụng phần rubrics 

(tiêu chí đánh giá) để đánh 

giá bài viết  

6. Có khả năng tìm kiếm 

độc lập thông tin qua các 

nguồn khác nhau: mạng, 

sách, tạp chí, và phân biệt 

các nguồn thông tin đáng 

tin cậy, và chọn lọc thông 

tin đưa vào bài luận  

7. Có khả năng làm việc 

nhóm  

Có thái độ học tập tích cực, 

nghiêm túc, và trung thực 

trong trích dẫn 

17 

Phonology 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Nắm vững được cái khái 

niệm cơ bản về ngữ âm và 

âm vị học, giải thích và mô 

tả về hệ thống âm vị học 

trong tiếng Anh, hiểu sâu 

hơn về trọng âm, âm mạnh, 

âm yếu, sự tương quan 

giữa các âm tiết trong một 

từ, và ngữ điệu trong câu 

văn. Hình thành thói quen 

làm việc độc lập và nhóm. 

Biết khai thác các tài liệu 

trên internet để phục vụ cho 

việc học tập.  

- Giúp sinh viên từ từ làm 

quen với việc tự học, tự đánh 

giá và ứng dụng công nghệ 

để hoàn thiện kiến thức của 

bản thân.  

- Tạo thái độ yêu thích 

môn học và tinh thần tự 

giác học tập, tuân thủ các 

quy tắc trong quá trình học  

3 

Số bài: 14 (14 

chương) 

-15 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 2,3,4,5 

-P.801B, 601A, 

602B 

- Dự lớp, hỏi 

đáp trên lớp: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

18 

The Act of 

Teaching 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học này cung cấp cho 

người học những kiến thức, 

thông tin cần thiết và hữu 

ích liên quan đến giảng 

dạy, người học và người 

dạy 

2 

Số bài: 12 (10 

chương) 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 3 

-P.602B 

-Dự lớp, làm bài 

tập, thuyết trình 

làm việc nhóm: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

Reading in 

General 

Business (K22, 

năm 3, HK1) 

Nắm vững kiến thức tổng 

quát về  cách thức mà  một 

kinh tế và các doanh 

nghiệp đang vận hành  

trong thực tế qua các bài 

giảng bằng tiếng Anh và 

các buổi thực tập thuyết 

trình về những chủ đề kinh 

tế thông dụng 

2 

Số bài: 6  

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 3,6 

-P.502C, 601A 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu, 

làm bài tập: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

20 

Ngôn ngữ học 

đối chiếu 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Cung cấp kiến thức về 

lịch sử phát triển ngành 

Ngôn ngữ học đối chiếu, 

nhiệm vụ, mục đích của 

ngôn ngữ học đối chiếu với 

các ngành trong khoa học 

ngôn ngữ và với việc thực 

hành ngôn ngữ, các 

phương pháp đối chiếu 

chung, cơ bản và các 

phương pháp ứng dụng 

trong từng nghiên cứu 

chuyên sâu, những nguyên 

tắc cơ bản trong đối chiếu 

ngôn ngữ. 

2 

Số bài: 5 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 4,6 

-P.602B, 802B 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu, 

làm bài tập: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50% 

21 

Ngoại ngữ 2: 

Tiếng Hoa 4 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Nắm bắt và hiểu được ngữ 

pháp cơ bản của tiếng Hoa 

theo chuẩn tiếng Hoa quốc 

tế trình độ 2 (HSK – 

Chinese Test tương đương 

B1) 

Nắm vững từ vựng theo 

yêu cầu của chuẩn tiếng 

Hoa quốc tế trình độ 2 

(HSK2) 

Làm quen với bài thi và 

cách thức thi HSK2  

2 

Số bài: 10 buổi, 3 

giờ/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 2, P.503B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

22 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 
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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 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

23 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, tư duy biện chứng, 

phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

24 

Tiếng Nhật 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Sử dụng vốn từ vựng và 

cấu trúc ngữ pháp Tiếng 

Nhật đã học để thực hiện 

được các bài tập liên quan 

đến kỹ năng nghe, nói, đoc̣, 

viết trong giáo trình và các 

bài tập ở các giáo trình 

tham khảo, từ đó hình 

2 

Số bài: 3 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 2,5,7 

-P.605A, 603B,    

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài 

tập: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

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 

thành kỹ năng giao tiếp cơ 

bản để có thể vận dụng 

được trong các tình huống 

giao tiếp cụ thể  

 603A, 605A 

 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50% 

25 

Tiếng Pháp 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

+ - Cung cấp cho người học 

một số vốn từ cơ bản 

thường thức và ngữ pháp 

cơ bản làm nền tảng. 

+ - Giúp người học nắm bắt 

được những câu hỏi  và câu 

trả lời cơ bản để vận dụng 

vào việc nói và viết. 

+ Giúp người học có thể ứng 

dụng những điều đã học 

trong giao tiếp thông 

thường, đơn giản. 

+ - Có thể dịch những câu 

Pháp – Việt và Việt - Pháp 

có cấu trúc cơ bản có nội 

dung đơn giản. 

- Học tập tích cực   

2 

Số bài: 4 chương 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 2 – chiều 

-P.605A,  

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài 

tập: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50% 

26 

Nghe 

(Listening) 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

1.Vận dụng được vốn từ 

vựng có tính chất học thuật 

cơ bản về những lĩnh vực 

lịch sử,  kinh tế toàn cầu, 

sức khỏe, các phương tiện 

liên lạc, thảm họa tự nhiên, 

năng lượng, thói quen, 

ngôn ngữ, đời sống động 

vật… vào kỹ năng nghe và 

nói (CELO 1) 

2.Vận dụng được hệ thống 

viết tắt và ký hiệu, và dàn 

bài trong khi nghe bài 

thuyết giảng hoặc hội thoại 

dài có tính học thuật 

(CELO 2) 

3.Áp dụng được lý thuyết 

của  kỹ thuật nghe vào bài 

thực hành nghe một cách 

hiệu quả(CELO 3) 

4.Biết tự vận dụng các kĩ 

nãng nghe và ghi chú trong 

quá trình luyện tập nghe 

hiểu hoặc làm bài thi nghe  

5.Có khả năng phân tích, 

tổng hợp và đánh giá thông 

tin trong việc thực hành 

nghe hiểu 

2 

1. Số chương: 7 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

17/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 7:00-12:25, 

P.701B; 13:00-

18:25, P. 605A 

- Thứ 3: 1:00-12;25, 

P. 101C; 13:00-

18:25, P. 706A 

- Thứ 4: 7:00-12:25; 

13:00-18:25, P.706A 

- Thứ 5: 7:00-18:25, 

P.101C; 13:18:25, P. 

706A 

- Thứ 6: 7;00-12:25, 

P. 701B; 13:00-

18:25, P. 101C 

- Thứ 7: 7:00-12:25, 

P. 706A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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.Tích cực luyện tập và 

thực hành các kĩ năng 

nghe; (CELO 6) 

7.Tự tin khi thực hiện các 

hoạt động nghe và ghi chú 

trong môi trường học tập; 

(CELO 7) 

27 

Ngữ pháp 

(Grammar) 2 

(K23, năm 2, 

HK1) 

a.Mô tả chức năng và ý 

nghĩa của một số điểm ngữ 

pháp có liên quan đến động 

từ, tính từ, phó từ, giới từ, 

cụm từ và mệnh đề 

b.Phân biệt một số điểm 

ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn 

có liên quan đến động từ, 

tính từ, phó từ, giới từ, cụm 

từ và mệnh đề 

c.Lựa chọn dạng thức ngữ 

pháp phù hợp trong các bài 

tập kiểm tra ngữ pháp   

d.Áp dụng các điểm ngữ 

pháp đã học một cách 

thuần thục vào việc viết 

câu Tiếng Anh  

e.Sử dụng các điểm ngữ 

pháp đã học một cách 

thuần thục vào hội thoại 

bằng Tiếng Anh  

f.Học tập ngữ pháp một 

cách tự giác và tích cực 

hơn 

3 

1. Số chương: 7 

2. Số tuần: 15 

(11/09/2018- 

18/12/2018) 

3. Số buổi/lớp: 15 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian +Phòng 

học:  

- Thứ 3: 7:00-12:25, 

P.503B & 603B; 

13:00-15:40, P. 

603B 

- Thứ 4: 7:00-12:25, 

P.603A 

- Thứ 6: 7:00-12:25, 

P. 605A & 503B 

 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

28 

Nói (Speaking) 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

1. Vận dụng lý thuyết về 

bố cục bài thuyết trình để 

trình bày vấn đề logic, có 

hiệu quả. 

2.Áp dụng các ngôn ngữ 

dùng cho thuyết trình (từ 

vựng, cuṃ từ, cấu trúc). 

3. Phân tích các nguyên tắc 

cơ bản trong thuyết trình. 

4.Áp dụng kỹ năng làm 

việc nhóm, thảo luận nhóm 

để giải quyết vấn đề. 

5. Vận dụng các cách tìm 

kiếm và chọn lọc thông tin 

để phân bổ và sắp xếp 

thông tin trong bài thuyết 

trình hợp lý. 

2 

1. Số chương: 10 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

17/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 7:00-12:25, 

P.706A 

- Thứ 3: 7:00-12:25, 

P.101C; 13:00-

18:25, P.706A 

- Thứ 4: 7:00-12:25, 

P. 706A; 13:00-

18:25, P.706A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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. Sử dụng các thiết bị, 

dụng cụ thực tế để hỗ trợ 

trực quan trong thuyết trình 

để có bài hùng biện sinh 

động và thuyết phục người 

nghe. 

7. Tích cực, chủ động trong 

học tập, thường xuyên 

chuẩn bị bài trước khi đến 

lớp và hoạt động sôi nổi 

trong lớp học. 

- Thứ 5: 7:00-12:25’ 

P.101C; 13:00-

18:25, P.706A 

- Thứ 6: 7:00-12:25, 

P.701B; 13:00-

18:25, P.101C 

- Thứ 7: 7:00-12:25, 

P.706A 

 

29 

Đọc (Reading) 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

1)Giải thích được ý nghĩa 

của từ vựng xuất hiện trong 

ngữ cảnh bài đọc  

2)Tóm tắt nội dung chính 

mà bài đọc muốn truyền tải 

đến người đọc  

3)Sử dụng từ vựng đã học 

vào viết lại câu hoặc viết 

đoạn văn ngắn  

4)Vận dụng thuần thục kỹ 

năng đọc để xác định ý 

chính và thông tin chi tiết 

vào bài tập đọc hiểu 

5)Suy đoán ý kiến xuất 

hiện trong bài đọc một 

cách logic  

6)Luyện tập đọc hiểu và từ 

vựng một cách tự giác 

2 

1. Số chương: 10 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

17/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 9:45-18:25, 

P.605A 

- Thứ 3: 7:00-12:25, 

P.605A; 13:00-

15:40, P.703B 

- Thứ 4: 13:00-

15:40, P. 603B;  

- Thứ 5: 13:00-

18:25, P.603B 

- Thứ 6: 9:45-12:25, 

P.503B 

- Thứ 7: 13:00-

18:25, P.603B 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

30 

Viết (Writing) 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

1) Mô tả nhuần nhuyễn cấu 

trúc của nhiều đoạn văn 

khác nhau    

2) Lựa chọn từ vựng học 

thuật phù hợp vào việc viết 

đoạn   

3) Vận dụng kiến thức cơ 

bản về cấu trúc đoạn văn 

để diễn đạt ý trôi chảy     

4) Đánh giá chất lượng 

đoạn văn sau quá trình viết 

5) Hiệu chỉnh đúng những 

điểm sai sót trong một 

đoạn văn bất kỳ 

2 

1. Số chương: 4 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 13:00-

18:25, P.603B 

- Thứ 3: 9:45-12:25, 

P.603B 

- Thứ 5: 7:00-12:25, 

P. 603A; 13:00-

18:25, P. 603B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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) Học tập kỹ năng viết 

một cách tự giác và tích 

cực 

- Thứ 6: 7:00-12:25, 

P.603B; 13:00-

18:25, P. 603B 

31 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

- Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

- Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài liệu): 

60%  

32 

Tiếng Việt 

thực hành 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Viết đúng chính tả  

Sử dụng từ đúng và hay 

- Trình bày được kiến thức 

lí thuyết về câu tiếng Việt, 

rèn luyện kĩ năng viết câu 

đúng và hay, sửa lỗi câu 

sai. 

- Phân tích được các 

phương thức liên kết câu 

và thực hành về liên kết 

câu 

- Phân tích được và thực 

hành cách viết các loại bài 

nghiên cứu, soạn thảo văn 

bản  

2 

Số bài: 10 

, 3 giờ/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 7, P.901B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

33 

Tiếng Hoa 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Nắm bắt và sử dụng 

những từ ngữ đã học, biểu 

đạt được ý kiến, quan điểm 

của mình xoay quanh các 

đề tài đã học. 

- Nắm bắt được 4 kỹ năng 

cơ bản: nghe, nói, đọc, viết 

có thể đàm thoại những 

chủ điểm cơ bản. 

- Có thể dịch những câu 

chữ Hán có cấu trúc cơ bản 

có nội dung đơn giản trong 

cuộc sống hằng ngày. 

- Viết và dịch được những 

đoạn văn ngắn Hoa-Việt; 

Việt-Hoa.   

2 

Số bài: 10 

, 3 giờ/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (18/11/2018) 

-Thứ 2,thứ 3,thứ 5 

P.703B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài trên 

lớp): 30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi trên máy 

tính): 50%  
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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 và hiểu được 

ngữ pháp và từ vựng cơ 

bản của tiếng Hoa theo 

chuẩn tiếng Hoa quốc tế 

trình độ 2 (HSK – Chinese 

Test tương đương B1) 

  

34 
French 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên sẽ: 

Thực hiện các văn bản: bài 

học, bài tập, bài thi hoàn 

toàn trên máy tính. 

Người học cũng có thể viết 

chữ Hán theo cách tiếp cận 

truyền thống.  

Nắm bắt và sử dụng những 

từ ngữ đã học, biểu đạt 

được ý kiến, quan điểm của 

mình xoay quanh các đề tài 

đã học. 

Nắm bắt được 4 kỹ năng cơ 

bản: nghe, nói, đọc, viết có 

thể đàm thoại những chủ 

điểm cơ bản. 

Có thể dịch những câu chữ 

Hán có cấu trúc cơ bản có 

nội dung đơn giản trong 

cuộc sống hằng ngày. 

Viết và dịch được những 

đoạn văn ngắn Hoa-Việt; 

Việt-Hoa.    

3 

Số bài: 14 

-15 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 6,  

 605A 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

35 

Japanese 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên có thể  

Đọc, viết được chữ 

Hiragana (46 âm tiết) 

Tự giới thiệu về bản thân, 

giới thiệu đồ vật, giới thiệu 

nơi chốn, xuất xứ, giá tiền 

đồ vật, câu nói về sinh hoạt 

thường ngày bằng tiếng 

Nhật  

3 

Số bài: 4 

-15 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

15 (23/12/2018) 

-Thứ 6, 7 

-P.801B, 601A,  

 605A 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

36 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết 

thúc Module 5 



491 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

(Thiết kế bài 

trình chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) 

(50%) 

 

37 

Listening 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

1)Phân biệt rõ nội dung các 

cuộc đối thoại về chào hỏi, 

ngày cuối tuần, sự giải 

thích, con người, lịch làm 

việc, trò chơi, chương trình 

quảng cáo… 

2)Làm rõ ngữ điệu của các 

loại câu hỏi, cách nối âm 

và giảm âm… 

3)Sử dụng đúng từ ngữ và 

cấu trúc câu qua các nội 

dung bài học 

4)Phát triển kiến thức về 

giao tiếp, ứng xử văn hóa 

xã hội 

5)Sửa đổi cách đồng ý hay 

bác bỏ, từ chối trong các 

tình huống hội thoại 

6)Xây dựng phương pháp 

nghe thích hợp để đạt hiệu 

quả cao 

2 

1. Số chương: 4 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 7:00-18:25, 

P.604A 

- Thứ 3: 7:00-18:25, 

P.604A 

- Thứ 4: 7:00-18:25, 

P. 604A & P.601B 

- Thứ 5: 7:00-18:25, 

P.604A & P.601B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

38 

Speaking 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

a.Phân biệt các mẫu câu 

phù hợp để thực hiện các 

kỹ thuật nói theo tình 

huống (CELO 1) 

b.Vận dụng các từ vựng 

căn bản phù hợp với các 

chủ đề khác nhau (CELO 

2) 

c.Diễn đạt ý tưởng một 

cách tự nhiên đúng ngữ 

2 

1. Số chương: 7 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian 

+PHòng học:  

- Thứ 2: 13:00-

18:25, P.802B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

pháp, và phát âm rõ ràng 

bằng tiếng Anh (CELO 3)  

d.Áp dụng các mẫu câu 

phù hợp theo tình huống cụ 

thể (CELO 4) 

e.Sử dụng các từ vựng phù 

hợp với chủ đề một cách 

linh hoạt trong khi nói 

tiếng Anh (CELO 5) 

f.Học tập nói một cách tự 

giác và tích cực (CELO 6) 

- Thứ 3: 7:00-12:25, 

P.603A 

- Thứ 4: 7:00-18:25, 

P.801B & P.101C 

- Thứ 5: 13:00-

18:25, P. 101C 

 

39 

Ngữ âm học 

(Phonetics) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

a)Mô tả đươc̣ những kiến 

thức lý thuyết cơ bản về hệ 

thống ngữ âm tiếng Anh và 

hệ thống phiên âm quốc tế 

IPA. (CELO 1) 

b)Giải thích được sự khác 

biệt giữa các cặp âm tương 

đồng trong tiếng Anh 

(CELO 2) 

c)Vận dụng kiến thức về 

ngữ âm để xác định các 

hiện tượng ngữ âm trong 

tiếng Anh (nhấn âm, giảm 

âm, nối âm, trọng âm và 

ngữ điệu) (CELO 3) 

d)Thực hiện kỹ năng tự sửa 

lỗi phát âm khi giao tiếp 

dưới sự hỗ trợ của giảng 

viên (CELO 4)  

e)Phát triển khả năng phát 

âm tiếng Anh đúng và tư ̣

nhiên nhưng vẫn cần sự 

giám sát và hướng dẫn của 

giảng viên (CELO 5) 

f)Tuân theo sự hướng dẫn 

của giảng viên để làm việc 

tích cực trong các nhóm để 

thảo luận và giải quyết các 

vấn đề liên quan đến ngữ 

âm, âm vi ̣ hoc̣ Tiếng Anh 

(CELO 6) 

2 

1. Số chương: 11 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 13:00-

18:25, P.604A 

- Thứ 3: 7:00-18:25, 

P.601B & P.604A 

- Thứ 4: 7:00-18:25, 

P.801B & P.101C 

- Thứ 5: 7:00-18:25, 

P. 604A 

- Thứ 7: 13:00-

18:25, P. 604A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

40 

Writing 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

1. Lựa chọn cấu trúc câu 

phù hợp khi muốn diễn đạt 

một ý niệm    

2. Phân biệt rõ ràng ba 

phần chính của một đoạn 

văn    

2 

1. Số chương: 5 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

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 

3. Hệ thống vốn từ vựng 

liên quan đến các chủ điểm 

bài học    

4. Hiệu chỉnh đúng những 

điểm sai sót trong câu viết  

5. Diễn đạt ngôn ngữ viết 

một cách suôn sẻ  

6. Học tập kỹ năng viết 

một cách tự giác và tích 

cực   

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 3: 13:00-

18:25, P.503A 

- Thứ 4: 7:00-12:25, 

P.304A 

- Thứ 5: 7:00-12:25, 

P.802B 

- Thứ 7: 7:00-18:25, 

P. 705A 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

41 

Reading 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

1) Phân biệt các từ vựng về 

thế giới tự nhiên, đời sống 

xã hội, khoa học, kinh 

doanh và du lịch. 

2) Phân tích phương pháp 

đọc văn bản gồm đọc lướt, 

đọc nắm chi tiết, nhận diện 

ý chính của văn bản và 

đoạn văn, phân loại thông 

tin, suy luận, tóm tắt bằng 

bằng bản đồ tư duy, đọc 

các loại biểu đồ, bảng biểu.  

3) Vận dụng các phương 

pháp phương pháp đọc văn 

bản gồm đọc lướt, đọc nắm 

chi tiết, nhận diện ý chính 

của văn bản và đoạn văn, 

phân loại thông tin, suy 

luận, tóm tắt bằng bằng 

bản đồ tư duy, đọc các loại 

biểu đồ, bảng biểu. 

4) Vận dụng kỹ năng nghe 

giảng, thảo luận nhóm và 

chia sẻ và truy vấn thông 

tin.  

2 

1. Số chương: 5 

2. Số tuần: 10 

(11/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 3: 13:00-

18:25, P.803B 

- Thứ 4: 7:00-12:25, 

P.602B 

- Thứ 5: 7:00-18:25, 

P.803B 

- Thứ 6:  

- Thứ 7: 13:00-

18:25, P. 504A 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

42 

Môi trường và 

con người 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 Cung cấp kiến thức về môi 

trường và bảo vệ môi 

trường. 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/01/2019) 

đến tuần số: 10 

(01/4/2019) 

Số giờ trong 1 buổi: 

3, 

Học tại phòng 301A, 

chiều thứ hai trong 

tuần. 

Chuyên cần: 

trọng số 10%; 

Giữa kỳ: thuyết 

trình theo chủ 

đề: trọng số 

30%; 

Cuối kỳ: nộp 

poster, trọng số 

60%.  



494 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

43 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

44 

Chinese 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên sẽ: 

Người học cũng có thể viết 

chữ Hán theo cách tiếp cận 

truyền thống.  

Nắm bắt và sử dụng những 

từ ngữ đã học, biểu đạt 

được ý kiến, quan điểm của 

mình xoay quanh các đề tài 

đã học. 

Nắm bắt được 4 kỹ năng cơ 

bản: nghe, nói, đọc, viết có 

thể đàm thoại những chủ 

điểm cơ bản. 

Có thể dịch những câu chữ 

Hán có cấu trúc cơ bản có 

nội dung đơn giản trong 

cuộc sống hằng ngày.  

3 

Số bài: 15 buổi 

, 3 tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(10/9/2018) đến tuần 

10 (23/12/2018) 

-Thứ 2,thứ 4,thứ 

6,thứ 7. 

P.802B,601A,602B,

501B 

-Dự lớp, hỏi đáp 

trên lớp: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

45 

Semantics 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Cung cấp những kỹ năng 

ngôn ngữ cơ bản: mối quan 

hệ giữa từ và ý nghĩa của 

từ, mối quan hệ giữa câu 

và ý nghĩa của câu 

Nắm vững hai mặt ngôn 

ngữ của tiếng Anh, ngữ 

nghĩa học và ngữ dụng học 

Nắm vững các kiến thức cơ 

bản về ngôn ngữ học tiếng 

Anh, nhất là cú pháp 

4 

Số bài: 11 (4 

chương) 

-12 buổi, 5tiết/1 buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 2,3,4,6 

-P. 502C, 603A 

-Dự lớp, làm bài 

tập, thảo luận 

nhóm: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

46 

Thi Tốt Nghiệp 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Ôn tập các kiến thức liên 

quan đến phần cơ sở: Đọc 

– viết nâng cao và kiến 

thức chuyên ngành giảng 

dạy và thương mại 

10 

Số bài: 2 (Phần cơ 

sở, phần chuyên 

ngành) 

-12 buổi, 5tiết/1 buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 5,6,7 

Thi 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 

-P. 502C, 

602C,706A 

47 

Khóa luận tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Hướng dẫn sinh viên bước 

đầu làm NCKH 
10 

-Đăng ký và duyệt 

đề tài: Từ 

22/10/2018 đến 

05/11/2018 

-Thời gian bảo vệ 

Khóa luận: 

29/5/2019 

 

Bảo vệ KLTN: 

100% 

48 

Anglo-

American 

Literature 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Nắm vững phương pháp 

nghiên cứu tài liệu ngoài 

(outside resources) để viết 

bài luận văn nghiên cứu tác 

giả & tác phẩm chuẩn. 

Biết tóm tắt, diễn giải, trích 

dẫn các thông tin từ tài liệu 

ngoài bài.  

4 

Số bài: 10 (8 

chương) 

-12 buổi, 5tiết/1 buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 2,3,4,6 

-P. 803B, 603A, 

602C 

-Dự lớp, làm bài 

tập, thảo luận 

nhóm: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

49 

Thực tập 

nghiệp vụ 

Thương mại 

(K21, năm 4, 

HK2) 

- Khả năng làm việc trong 

môi trường thực tế 

- Khả năng làm việc độc 

lập hoặc làm việc nhóm 

- Biết lập kế hoạch, mô tả 

công việc, và quản lý thời 

gian để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

- Củng cố, bổ sung và hệ 

thống những kiến thức về 

tiếng Anh thương mại.   

5 

Thực tập tại các 

công ty,xí nghiệp, cơ 

quan… từ tuần 25 

(18/2/2019) đến tuần 

29 (16/3/2019) 

-Thực tập 

nghiệp vụ: 70% 

- Báo cáo thực 

tập: 30% 

50 

Thực tập 

nghiệp vụ Sư 

phạm (K21, 

năm 4, HK2) 

- Củng cố, bổ sung và hệ 

thống những tri thức kỹ 

năng sư phạm.  

- Sinh viên thực hành, làm 

quen công việc giáo dục, 

tiếp cận với thực tế môi 

trường giáo dục, và với 

chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên trung học.  

5 

Thực tập tại Trường 

THCS Bình Tây, 

Phạm Đình Hổ và 

Trung Tâm Anh 

Ngữ Á Châu từ tuần 

25 (18/2/2019) đến 

tuần 29 (16/3/2019) 

-Thực tập 

nghiệp vụ: 70% 

- Báo cáo thực 

tập: 30% 

51 

Interpretation 2 

(K21, năm 4, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

những cấu trúc ngữ pháp, 

từ vựng, kiến thức và kỹ 

năng cơ bản của việc phiên 

dịch trong một số tình 

huống thông thường 

4 

Số bài: 10 (4 

chương) 

-12 buổi, 5tiết/1 buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 2,3,4,5 

-P. 602C,706A 

 

Dự lớp, thuyết 

trình: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi vấn đáp): 

50%  
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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 

52 

Văn hóa xã hội 

Anh(British 

Culture & 

Society) (K22, 

năm 3, HK2) 

- Hiểu rõ khái niệm văn 

hóa và mối quan hệ giữa 

ngôn ngữ và văn hóa 

- Có kiến thức căn bản về 

văn hóa và xã hội Anh qua 

lịch sử và phát triển Vương 

quốc Anh; trên cơ sở đó, 

bước đầu hiểu biết được 

văn hóa Vương quốc Anh 

- Vận dụng kiến thức về 

văn hóa Vương quốc Anh 

trong việc phát triển và sử 

dụng tiếng Anh, chuyên 

ngành của sinh viên 

- Bước đầu biết phương 

pháp tìm hiểu văn hóa 

Anh, và ảnh hưởng văn hóa 

Anh vào văn hóa và xã hội 

Việt nam 

2 

Số bài: 12  

-10 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

32 (7/4/2019) 

-Thứ 2,3,4,5,6 

- P.601A, 602C, 

502C, 803B 

- Dự lớp, làm 

việc nhóm,làm 

bài tập về nhà: 

10% 

- Thuyết 

tình:10% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

53 

Translation 1 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên: 

Khái niêṃ về ngành biên 

dic̣h, các vấn đề khó khăn 

khi dic̣h thuâṭ, các yêu cầu 

trong dic̣h thuâṭ, vấn đề 

tương đương trong dic̣h 

thuâṭ   

Phương pháp chuyển dic̣h 

các cấu trúc câu cơ bản từ 

tiếng Anh sang tiếng Viêṭ 

và ngươc̣ laị 

Các ki ̃thuâṭ dic̣h câu cơ 

bản 

Từ, cuṃ từ, thành ngữ liên 

quan đến các liñh vưc̣ khác 

về tư ̣nhiên, kinh tế, xa ̃hôị 

Rèn luyêṇ cho sinh viên 

thái đô ̣tích cưc̣, khả năng 

tư ̣hoc̣, khả năng giao tiếp 

và làm viêc̣ nhóm 

2 

Số bài: 12 

-10 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

32 (7/4/2019) 

-Thứ 2,3,4,5 

-P.602C, 603B 

- Dự lớp, làm 

việc theo yêu 

cầu của giảng 

viên: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

54 

Teaching 

English to 

young 

Learners (K22, 

năm 3, HK2) 

Môn học này cung cấp cho 

người học những kiến thức, 

phương pháp giảng dạy 

thiếu nhi 

3 

Số bài: 12 (2 

chương)  

-15 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 6 

-P. 602C 

- Dự lớp, trao 

đổi, hoạt động 

trong lớp: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

55 

Language 

Testing & 

Evaluation 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Nắm vững khái niệm kiểm 

tra với nghĩa là nhằm thu 

thập số liệu, chứng cứ, xem 

xét, soát xét lại công việc 

thực tế để đánh giá và nhận 

xét.Trong giáo dục, kiểm 

tra có các hình thức như 

kiểm tra thường xuyên 

(kiểm tra hàng ngày), kiểm 

tra định kì (kiểm tra hết 

chương, hết phần...) và 

kiểm tra tổng kết (kiểm tra 

cuối học kì) 

2 

Số bài: 8  

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

32 (7/4/2019) 

-Thứ 3, P.706A 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu, 

làm bài tập: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

56 

Pratical 

technique for 

language 

teaching (K22, 

năm 3, HK2) 

Môn học này cung cấp cho 

người học những kiến thức, 

phương pháp, kỹ thuật cần 

thiết và những lời khuyên 

hữu ích để giảng dạy tiếng 

Anh  

2 

Số bài: 10 (10 

chương)  

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

32 (7/4/2019) 

-Thứ 4 

-P. 502C 

- Dự lớp, trao 

đổi, hoạt động 

trong lớp: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%    

57 

English for the 

Office (K22, 

năm 3, HK2) 

Sau khi học xong học phần 

này, SV có kiến thức và kỹ 

năng nhất định về nhửng 

vấn đề cơ bản trong một 

công ty và văn phòng 

thương mại. 

Cụ thể là giao dịch bằng 

bưu phiếu , séc, chi phiếu 

du lịch, thư tín dụng, điện 

chuyển tiền, hóa đơn, vận 

đơn, không vận đơn. Ngoài 

ra, SV còn học thư tín giao 

dịch thương mại như: thư 

hỏi thông tin, hối phiếu, 

đơn đặt hàng, đóng gói, gửi 

hàng, giao nhận ngoại 

thương và thư phàn nàn, 

khiếu nại. 

Bên cạnh đó, các nhóm 

được phân công mỗi nhóm 

làm 1 loại hợp đồng kinh tế 

bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt nhằm đáp công việc 

thực tế sau này trong một 

doanh nghiệp 

3 

Số bài:  11  

-15 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 4,5,7 

-P. 504A, 502C, 

601A 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu, 

làm bài tập: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%   
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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 

58 

Business 

English (K22, 

năm 3, HK2) 

Giúp Sinh viên hiểu được 

một số cấu trúc và các hoạt 

động kinh doanh của công 

ty; doanh nhân làm việc và 

đi công tác, tiếp đối tác và 

giải trí. Ngoài ra, sinh viên 

còn học cách giải quyết 

khó khăn và tìm hiểu về 

các doanh nhân thành đạt; 

việc thay đổi nghề nghiệp 

và văn hóa công ty 

3 

Số bài: 12  

-15 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

-Thứ 3,4,5 

-P.603B, 802B 

-Dự lớp, làm bài 

tập, thuyết trình 

làm việc nhóm: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

59 

Business 

Interpretation 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

những cấu trúc ngữ pháp, 

từ vựng Tiếng Anh Thương 

Mại, kiến thức và kỹ năng 

cơ bản của việc phiên dịch 

trong một số tình huống 

thương mại thông thường 

3 

Số bài: 11  

-15 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

37 (12/5/2019) 

- Thứ 2,4,5,6 

-P. 503B, 605A, 

601A, 502C 

Dự lớp, thuyết 

trình: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra vấn đáp trên 

lớp): 30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viấn đáp): 

50%  

60 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Môn học này trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

- Văn hóa và văn hóa Việt 

Nam 

- Văn hóa nhận thức 

- Văn hóa tổ chức đời sống 

tập thể 

- Văn hóa tổ chức đời sống 

cá nhân 

- Văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên 

- Văn hóa ứng xử với môi 

trường xã hội 

Môn học này trang bị cho 

sinh viên các kỹ năng:  

- Xây dựng thái độ, hành vi 

văn hóa ứng xử thích hợp 

với môi trường tự nhiên và 

xã hội  

Môn học này trang bị cho 

sinh viên thái độ:  

- Tôn trọng những nét 

tương đồng và dị biệt giữa 

các nền văn hóa khác nhau 

trong nước. 

- Tự giác điều chỉnh thái 

độ, hành vi đúng với môi 

trường văn hóa xã hội  

2 

Số bài: 10 

, 3tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (22/4/2019) 

-Thứ 2, 6 P.602b, 

802b 

Dự lớp, thuyết 

trình: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra vấn đáp trên 

lớp): 30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viấn đáp): 

50%  
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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 

Giáo dục học 

đại cương 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Sinh viên có kiến thức cơ 

bản về nhận thức vai trò 

của giáo dục, làm cơ sở 

cho việc nghiên cứu nghiệp 

vụ giáo dục và thực hiện 

công tác giáo dục học sinh; 

Sinh viên có kỹ năng vận 

dụng lý luận để phân tích, 

đánh giá, giải quyết các 

hiện tượng, các tình huống, 

các yếu tố ảnh hưởng đến 

nhân cách học sinh, phân 

tích đánh giá giáo dục, vận 

dụng vào nghiệp vụ, 

chuyên môn sau khi ra 

trường; 

Nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, xây dựng thái độ 

tình cảm tích cực đối với 

giáo dục 

2 

Số bài: 14 (3 

chương)  

-10 buổi, 3 tiết/1 

buổi 

-Từ tuần 19 

(7/1/2019) đến tuần 

32 (7/4/2019) 

-Thứ 3, P.706A 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

62 
French 5 (K22, 

năm 3, HK2) 

Tiếng Pháp 5 (Fre 5) bắt 

đầu vào phần 4 (partie 4) 

của cuốn Café Crème I. 

Phần này sinh viên học 

thêm nhiều thì (temps), 

cách sử dụng 2 thì quá khứ 

(imparfait & passé 

composé). Đi sâu vào việc 

sử dụng các pronoms 

personnels, các câu 2 mệnh 

đề, đặc biệt là propositions 

relatives. Cuối học phần 

sinh viên đã có thể viết một 

bài essaie ngắn theo các 

chủ điểm đã học trong 

chương này. 

3 

Số bài: 4 

, 3 giờ/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (22/4/2019) 

-Thứ 5, P. 801B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

63 

Chinese 5 

(K22, năm 3, 

HK2) 

- Nắm bắt và hiểu được 

ngữ pháp cơ bản của tiếng 

Hoa theo chuẩn tiếng Hoa 

quốc tế trình độ 2 (HSK – 

Chinese Test tương đương 

B1) 

- Nắm vững từ vựng theo 

yêu cầu của chuẩn tiếng 

Hoa quốc tế trình độ 2 

(HSK2) 

Làm quen với bài thi và 

cách thức thi HSK2  

3 

Số bài: 10 

, 3tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (22/4/2019) 

-Thứ 5 

P.501A,601A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

64 

Đọc (Reading) 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

1)Hiểu biết về nhiều chủ đề 

đa dang ̣thuôc ̣các linh̃ vưc:̣ 

môi trường, văn hoá, khoa 

học, công nghệ, xã hội, 

kinh tế, và sức khoẻ thông 

qua các bài đọc. (CELO 1) 

2)Nhân ̣biết mối quan 

hê ̣giữa việc tìm ý chính, 

các ý chi tiết trong môtḅài 

đọc cụ thể theo từng chủ đề 

riêng biệt. (CELO 2) 

3)Nhân ̣biết các thuật ngữ 

đăc ̣trưng trong các bài đọc 

theo chủ đề đểnắm đươc ̣

nội dung bài đọc dễ dàng 

hơn. Nhân ̣biết các từ, 

ngữchi ̉các cách so sánh, 

giải thích, phân tích, suy 

luận. (CELO 3) 

4)Vận dụng cùng lúc nhiều 

kỹ thuât,̣ kyñăng đọc 

đểhiểu đươc ̣nôiḍung 

môtḅài đọc, bài báo hay 

môtḅài nghiên cứu thuôc ̣

trinh̀ đô ̣trung cấp- trên 

trung cấp vềcác chủđề đa 

dang.̣ (CELO 4) 

5)Phát triển kỹ năng đọc đa 

dạng để làm bài thi môn 

đọc ở bậc cao bằng cách 

vân ̣dung ̣các kỹ thuâtṿà kỹ 

năng đọc. (CELO 5) 

6)Ứng dụng có hiệu quả kỹ 

năng viết tóm tắt bài đọc. 

(CELO 6) 

7)Suy nghĩ, hoc ̣tâp ̣tich́ 

cưc,̣ tư ̣hoc ̣và phát triển kỹ 

năng đọc dựa vào lý thuyết 

đã được học. (CELO 7) 

8)Kỹ năng làm việc trên hệ 

thống trực tuyến và di 

động. 

2 

1. Số chương: 8 

2. Số tuần: 10 

(11/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 3: 13:00-

18:25, P.803B 

- Thứ 4: 7:00-12:25, 

P.602B 

- Thứ 5: 7:00-18:25, 

P.803B 

- Thứ 6:  

- Thứ 7: 13:00-

18:25, P. 504A 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

65 

Nghe 

(Listening) 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

1)Nắm rõ để vâṇ duṇg 

cùng lúc nhiều ki ̃thuâṭ, ky ̃

năng nghe để hiểu đươc̣ nôị 

dung môṭ bài thuyết giảng 

hay môṭ mâũ đối thoaị 

thuôc̣ trình đô ̣trung cấp- 

2 

1. Số chương: 8 

2. Số tuần: 10 

(10/09/2018- 

16/11/2018) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

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 

trên trung cấp về các chủ 

đề đa daṇg. (CELO 1) 

2)Được trang bị thêm kiến 

thức về các chủ đề đa daṇg 

thuôc̣ quảng cáo, khoa học, 

công nghệ, xã hội, kinh tế, 

sức khoẻ và xa ̃hôị. (CELO 

2) 

3)Nhâṇ biết mối quan hê ̣

giữa các ý trong môṭ bài 

thuyết giảng hay hôị thoaị. 

(CELO 3) 

4)Nhâṇ biết các ngôn ngữ 

đăc̣ trưng trong các bài 

thuyết giảng để nắm đươc̣ 

cấu trúc bài. Nhâṇ biết các 

từ, ngữ chỉ các mối quan 

hê ̣nguyên nhân – kết quả, 

so sánh, giải thích, phân 

tích, suy luận,..(CELO 4) 

5)Phát triển kỹ năng nghe 

đa dạng để làm bài thi môn 

nghe ở bậc cao bằng cách 

vâṇ duṇg các ki ̃thuâṭ, ki ̃

năng nghe được học. 

(CELO 5) 

6)Ứng dụng có hiệu quả kỹ 

năng nghe ghi chú vào các 

ngành biên phiên dịch và 

các buổi hội thảo học thuật 

có sử dụng ngôn ngữ Anh 

trong và ngoài nước. 

(CELO 6) 

7)Có suy nghi,̃ thái đô ̣hoc̣ 

tâp̣ tích cưc̣, biết tư ̣hoc̣ và 

phát triển kỹ năng nghe 

dựa vào lý thuyết đã được 

học. (CELO 7) 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 7:00-15:40, 

P.101C & P. 604A 

- Thứ 3: 7:00-18:25, 

P.604A 

- Thứ 4: 7:00-15:40, 

P.602C 

- Thứ 5: 7:00-18:25, 

P.604A  

- Thứ 6: 13:00-

18:25, P. 604A 

 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

66 

Tiếng Pháp 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

+ - Cung cấp cho người học 

một số vốn từ cơ bản 

thường thức và ngữ pháp 

cơ bản làm nền tảng. 

+ - Giúp người học nắm bắt 

được những câu hỏi  và câu 

trả lời cơ bản để vận dụng 

vào việc nói và viết. 

+ - Giúp người học có thể 

ứng dụng những điều đã 

2 

Số bài: 3 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

-Thứ 4 

-P.603A 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 trong giao tiếp thông 

thường, đơn giản. 

+ - Có thể dịch những câu 

Pháp – Việt và Việt - Pháp 

có cấu trúc cơ bản có nội 

dung đơn giản. 

- Học tập tích cực   

67 

Tiếng Hoa 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Nắm bắt và sử dụng 

những từ ngữ đã học, biểu 

đạt được ý kiến, quan điểm 

của mình xoay quanh các 

đề tài đã học. 

- Nắm bắt được 4 kỹ năng 

cơ bản: nghe, nói, đọc, viết 

có thể đàm thoại những 

chủ điểm cơ bản. 

- Có thể dịch những câu 

chữ Hán có cấu trúc cơ bản 

có nội dung đơn giản trong 

cuộc sống hằng ngày. 

- Viết và dịch được những 

đoạn văn ngắn Hoa-Việt; 

Việt-Hoa.   

- Nắm bắt và hiểu được 

ngữ pháp và từ vựng cơ 

bản của tiếng Hoa theo 

chuẩn tiếng Hoa quốc tế 

trình độ 2 (HSK – Chinese 

Test tương đương B1)  

2 

Số bài: 3 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

-Thứ 3,5,7 

-P.703B 

 

- Dự lớp, thuyết 

trình, phát biểu, 

làm bài tập: 

20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi trên máy): 

50% 

68 

Dẫn luận ngôn 

ngữ (K23, năm 

2, HK2) 

- Có tri thức cơ bản và 

quan trọng nhất của ngôn 

ngữ học. 

- Giải thích được nguồn 

gốc của ngôn ngữ 

- Hiểu về tiêu chí phân loại 

các ngôn ngữ trên thế giới 

theo các phương pháp khác 

nhau,  

Nắm được các đặc trưng cơ 

bản của ngữ âm học, từ 

vựng học, ngữ pháp học, 

phong cách học chung nhất 

trong tất cả các ngôn ngữ 

trên toàn thế giới.  

- Rèn luyện kỹ năng làm 

viêc̣ nhóm, tư ̣nghiên cứu, 

tác phong làm viêc̣,..trong 

quá trình học tập, làm tiểu 

luận   

2 

Số bài: 8  (6 

chương) 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

- Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

- Thứ 6, P.901B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

69 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Văn hóa và văn hóa Việt 

Nam 

- Văn hóa nhận thức 

- Văn hóa tổ chức đời sống 

tập thể 

- Văn hóa tổ chức đời sống 

cá nhân 

- Văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên 

- Văn hóa ứng xử với môi 

trường xã hội 

Môn học này trang bị cho 

sinh viên các kỹ năng:  

- Xây dựng thái độ, hành vi 

văn hóa ứng xử thích hợp 

với môi trường tự nhiên và 

xã hội  

Môn học này trang bị cho 

sinh viên thái độ:  

- Tôn trọng những nét 

tương đồng và dị biệt giữa 

các nền văn hóa khác nhau 

trong nước. 

- Tự giác điều chỉnh thái 

độ, hành vi đúng với môi 

trường văn hóa xã hội  

2 

Số bài: 6 chương 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

- Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

- Thứ 2, P.901B 

- Thứ 7, P 502C 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

70 

Tiếng Nhật 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Nhớ và áp dụng được các 

từ vựng mới về động vật, 

số đếm, gia vị,... 

- Nhớ được các từ nêu tính 

chất: xa, gần, chậm, 

nhanh,... 

- Có được phương pháp 

diễn đạt câu một cách logic 

- Có được kĩ năng sử dụng 

trợ từ trong câu. 

- Sử dụng được các mẫu 

câu liên quan đến: số đếm, 

sở hữu (có...), vị trí của 

người, động   

  vật, đồ vật,... 

- Sử dụng được các mẫu 

câu nói về số lượng đồ vật, 

so sánh hơn,... 

  -Viết được một số chữ 

kanji cơ bản 

-Giúp học viên hình thành 

tư duy và trách nhiệm 

trong học tập  

2 

Số bài: 4 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

- Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

- Thứ 6, P.503B 

- Thứ 7, P 601A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

71 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

72 

Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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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 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

73 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của 

nhóm một cách 

hiệu quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

74 

Nói (Speaking) 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

a)Áp dụng phương pháp 

thiết kế dàn ý khi xây dựng 

bài thuyết trình trước công 

chúng.  (CELO 1) 

b)Phân tích chọn lựa dữ 

liệu phù hợp đưa vào bài 

Nói. (CELO 2) 

2 

1. Số chương: 8 

2. Số tuần: 10 

(07/01/2019- 

16/11/2019) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

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 

c)Phân tích, lựa chọn ý 

tưởng và ngôn ngữ một 

cách phù hợp và hiệu quả 

cho từng đối tượng khán 

giả khác nhau. (CELO 3)  

d)Kết hợp sử dụng ngôn 

ngữ lời nói và ngôn ngữ 

điệu bộ một cách hiệu quả 

nhằm mục đích thuyết 

phục người nghe, giúp 

người học tự tin khi nói 

trước đám đông và trong 

các buổi phỏng vấn (CELO 

4)  

e)Vận dụng tư duy phản 

biện, tư duy logic, đánh giá 

và phân tích khán giả để 

chuẩn bị một bài Nói trước 

công chúng đạt hiệu quả. 

(CELO 5) 

f)Phân biệt được các đối 

tượng khán giản khác nhau 

và phân tích được nhu cần 

khán giả nhằm thực hiện 

một bài Nói trước công 

chúng có ảnh hưởng tích 

cực đến khán giả. (CELO 

6) 

g)Làm việc nhóm hiệu quả 

(CELO 7) 

h)Áp dụng tìm kiếm thông 

tin hiệu quả sử dụng các 

nguồn thông tin khác nhau 

(CELO 8)  

i)Học tập tích cực, yêu 

thích môn học và tinh thần 

tự giác học tập, tuân thủ 

các quy tắc trong quá trình 

học. (CELO 9)  

j)Nghiêm túc trong hoạt 

động cặp, nhóm trên lớp 

cũng như ngoài giờ học. 

(CELO 10) 

- Thứ 2: 7:00-15:40, 

P.801B, P.504A & 

P. 602C 

- Thứ 3: 7:00-12:25, 

P.603B 

- Thứ 4: 7:00-15:40, 

P.101C 

- Thứ 5: 7:00-12:25, 

P.706A  

- Thứ 6: 13:00-

18:25, P. 502C 

- Thứ 7: 13:00-

18:25, P.502C 

 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

75 

Viết (Writing) 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

a. Áp dụng các kỹ năng 

viết Compare-contrast 

essay và sử dụng phần 

rubrics để đánh giá bài viết 

(CELO 1) 

2 

1. Số chương: 4 

2. Số tuần: 10 

(07/01/2019- 

16/11/2019) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 
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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 

b. Áp dụng các kỹ năng 

viết Cause-effect essay và 

sử dụng phần rubrics để 

đánh giá bài viết (CELO 2) 

c. Áp dụng các kỹ năng 

viết Argumentative essay 

và sử dụng phần rubrics để 

đánh giá bài viết (CELO 3) 

d. Áp dụng phương pháp 

phát triển ý logic để khai 

triển các dạng tiểu luận 

(CELO 4) 

e. Áp dụng các phương 

pháp nhận diện lỗi sai về 

cấu trúc, về từ vựng, về 

khai triển ý để chỉnh sửa 

bài tiểu luận (CELO 5) 

d. Có khả năng tìm kiếm 

độc lập tài liệu học thuật 

thông qua các nguồn khác 

nhau: mạng, sách, tạp chí, 

và sử dụng được nguồn tài 

liệu trong pháp triển ý và 

ngôn ngữ (CELO 6) 

g. Có khả năng làm việc 

nhóm (CELO 7) 

h. Có thái độ học tập tích 

cực, nghiêm túc hơn, và 

trung thực (CELO 8) 

5. Thời gian+Phòn 

học:  

- Thứ 2: 7:00-12:25, 

P.803B 

- Thứ 4: 7:00-12:25, 

P.803B 

- Thứ 5: 13:00-

18:25, P.803B 

- Thứ 6: 7:00-12:25, 

P.501B  

- Thứ 7: 13:00-

15:40, P. 605A 

- Thứ 7: 13:00-

15:40, P.605A 

 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

76 

Ngôn ngữ học 

đối chiếu 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Cung cấp kiến thức về 

lịch sử phát triển ngành 

Ngôn ngữ học đối chiếu, 

nhiệm vụ, mục đích của 

ngôn ngữ học đối chiếu với 

các ngành trong khoa học 

ngôn ngữ và với việc thực 

hành ngôn ngữ, các 

phương pháp đối chiếu 

chung, cơ bản và các 

phương pháp ứng dụng 

trong từng nghiên cứu 

chuyên sâu, những nguyên 

tắc cơ bản trong đối chiếu 

ngôn ngữ. 

2 

Số bài: 5 chương 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

- Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

- Thứ 4, P.901B 

- Thứ 6, P 602B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

77 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập 
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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 thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

+ lý thuyết) 

hoặc tự luận (bài 

tập) + trắc 

nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

78 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

79 

Chinese 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên sẽ: 

Người học cũng có thể viết 

chữ Hán theo cách tiếp cận 

truyền thống.  

Nắm bắt và sử dụng những 

từ ngữ đã học, biểu đạt 

được ý kiến, quan điểm của 

mình xoay quanh các đề tài 

đã học. 

Nắm bắt được 4 kỹ năng cơ 

bản: nghe, nói, đọc, viết có 

thể đàm thoại những chủ 

điểm cơ bản. 

Có thể dịch những câu chữ 

Hán có cấu trúc cơ bản có 

nội dung đơn giản trong 

cuộc sống hằng ngày.  

3 

Số bài: 15 buổi 

, 3 tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

15 (29/4/2019) 

-Thứ 2,thứ 4,thứ 6. 

P.703B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài trên 

lớp): 30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi trên máy 

tính): 50%  

80 
French 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

- - Cung cấp cho người học 

một số vốn từ cơ bản 

thường thức và ngữ pháp 

cơ bản làm nền tảng. 

- - Giúp người học nắm bắt 

được những câu hỏi  và câu 

3 

Số bài: 15 buổi 

, 3 tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

15 (29/4/2019) 

-Thứ 2, P.706A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

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 

trả lời cơ bản để vận dụng 

vào việc nói và viết. 

- - Giúp người học có thể 

ứng dụng những điều đã 

học trong giao tiếp thông 

thường, đơn giản. 

- - Có thể dịch những câu 

Pháp – Việt và Việt - Pháp 

có cấu trúc cơ bản có nội 

dung đơn giản.  

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

81 

Ngữ pháp 

(Grammar) 1 

(K24, năm 1, 

HK2) 

a. - Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức ngữ pháp nền 

tảng cho SV về danh từ, 

mạo từ, đại từ, động từ 

khiếm khuyết, và thì 

b. - Hỗ trợ sinh viên sử dụng 

ngữ pháp thuần thục và 

chính xác vào kỹ năng viết   

c. - Hỗ trợ sinh viên sử dụng 

ngữ pháp thuần thục và 

chính xác vào kỹ năng nói  

d. -Nâng cao khả năng tự tìm 

hiểu một số cấu trúc ngữ 

pháp của sinh viên  

3 

Số bài: 15 buổi 

, 3 tiết/1 buổi 

-Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

15 (29/4/2019) 

-Thứ 3,thứ 4, thứ 5, 

thứ 6. P.601A, 

601A, 601A, 803B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

82 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

- Chương 1: Đại 

cương về Nhà nước 

và Pháp luâṭ 

- Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không 

sử dụng tài liệu): 

60%  

83 

Reading 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

1)Giải thích được ý nghĩa 

của từ vựng xuất hiện trong 

ngữ cảnh bài đọc  

2)Tóm tắt được nội dung 

chính mà bài đọc muốn 

truyền tải  

3)Áp dụng được từ vựng 

đã học vào những hoàn 

cảnh thực tế như đọc hiểu, 

nói, viết câu hoặc  viết một 

đoạn văn ngắn 

2 

1. Số chương: 10 

2. Số tuần: 10 Từ 

tuần 1 (7/1/2019) 

đến tuần 10 

(21/4/2019) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 7:00-12:25, 

P.603B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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)Khai thác được kỹ năng 

đoán nghĩa của từ thông 

qua ngữ cảnh bài đọc 

5)Vận dụng tốt những kỹ 

năng đọc để xác định ý 

chính và thông tin chi tiết 

nhằm áp dụng  vào làm bài 

tập đọc hiểu 

6)Suy đoán được ý tưởng 

trong bài đọc một cách 

logic  

7)Vận dụng kỹ năng làm 

việc trên hệ thống quản lý 

học trực tuyến. 

8)Ý thức được những quy 

định của khóa học, tích cực 

và tự giác hơn trong việc 

luyện tập đọc hiểu và học 

từ vựng trong môi trường 

học thuật   

- Thứ 3: 7:00-18:25, 

P.802B & P.603B 

- Thứ 5: 7:00-12:25, 

P.601A 

- Thứ 6: 7:00-12:25, 

P.803B  

 

84 

Writing 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

a.Nhận diện những lỗi sai 

trong quá trình viết câu 

b.Vận dụng từ vựng học 

thuật, cấu trúc ngữ pháp và 

chính tả hợp lý vào việc 

viết đoạn văn  

c.Vận dụng dấu câu hợp lý 

vào viết đoạn văn  

d.Sắp xếp bố cục đoạn văn 

một cách hợp lý 

e.Loại bỏ ý tưởng làm đoạn 

văn bị lạc đề 

f.Rèn luyện kỹ năng viết 

một cách tự giác và tích 

cực hơn 

2 

1. Số bài: 9 

2. Số tuần: 10 -Từ 

tuần 1 (7/1/2019) 

đến tuần 10 

(21/4/2019)) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 3: 9:45-18:25, 

P.601A & P. 603A 

- Thứ 4: 13:00-

18:25, P.603B 

- Thứ 5: 13:00-

18:25, P.603B 

- Thứ 7: 13:00-

18:25, P.603B  

 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

85 

Speaking 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

1)Phân biệt các mẫu câu 

phù hợp để thực hiện các 

kỹ thuật nói theo tình 

huống (CELO 1) 

2)Vận dụng các từ vựng 

căn bản phù hợp với các 

chủ đề khác nhau (CELO 

2) 

3)Diễn đạt ý tưởng một 

cách tự nhiên đúng ngữ 

2 

1. Số chương: 5 

2. Số tuần: 10 - Từ 

tuần 1 (7/1/2019) 

đến tuần 10 

(21/4/2019) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

pháp, và phát âm rõ ràng 

bằng tiếng Anh (CELO  

4)Áp dụng các mẫu câu 

phù hợp theo tình huống cụ 

thể (CELO 4) 

5)Sử dụng các từ vựng phù 

hợp với chủ đề một cách 

linh hoạt trong khi nói 

tiếng Anh (CELO 5) 

6)Học tập nói 

- Thứ 2:7:00-18:25, 

P.701B & P. 703B 

- Thứ 3: 7:00-18:25, 

P.601B & P.101C 

- Thứ 4: 7:00-18:25, 

P.701B & P.101C 

- Thứ 6: 7:00-12:25, 

P.101C 

 

 

86 

Listening 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

1)Phân biệt rõ nội dung các 

bài thoại mô tả đặc điểm 

những thành phố, cuộc 

sống thành thị, các ngày lễ 

trong năm, phong cách ăn 

mặc, sở thích cá nhân, cách 

thích nghi tập tục, lưu trú 

khách sạn, công việc giao 

dịch,  việc học và sử dụng 

tiếng Anh và các vấn đề ăn 

uống. 

2) Làm rõ ngữ điệu, chất 

giọng của người nói qua 

các loại câu hỏi, cách nối 

âm, giảm âm. 

3) Sử dụng đúng từ ngữ và 

cấu trúc câu qua các nội 

dung bài học. 

4) Phát triển kiến thức về 

giao tiếp, ứng xử văn hóa 

xã hội. 

5) Đối chiếu các cách đồng 

ý hay bác bỏ, từ chối trong 

các tình huống hội thoại. 

6) Xây dựng phương pháp 

nghe thích hợp để đạt hiệu 

quả cao.một cách tự giác 

và tích cực (CELO 6) 

2 

1. Số chương: 10 

2. Số tuần: 10 - Từ 

tuần 1 (7/1/2019) 

đến tuần 10 

(21/4/2019) 

3. Số buổi/lớp: 10 

4. Số giờ/buổi: 3 

5. Thời gian+Phòng 

học:  

- Thứ 2: 13:00-

18:25, P.601B 

- Thứ 3:7:00-18:25, 

P.601B & P. 604B 

- Thứ 6: 13:00-

18:25, P.601B  

- Thứ 7: 7:00-18:25, 

P.601B  

 

 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

87 

Japanese 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên có thể  

Đọc, viết được chữ 

Katakana (46 âm tiết) 

Sử dụng được câu liên 

quan đến thời gian, di 

chuyển, hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày, và câu mời 

rủ bằng tiếng Nhật  

3 

Số bài: 8 bài (2 

chương) 

-15 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

- Từ tuần 19 

(8/1/2018) đến tuần 

32 (12/4/2018) 

- Thứ ,3,6 

P.501A,601A 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài kiểm 

tra trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  
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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 

88 

Tiếng Việt 

thực hành 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên sẽ: 

Viết đúng chính tả  

Sử dụng từ đúng và hay 

Trình bày được kiến thức lí 

thuyết về câu tiếng Việt, 

rèn luyện kĩ năng viết câu 

đúng và hay, sửa lỗi câu sai 

. 

Phân tích được các phương 

thức liên kết câu và thực 

hành về liên kết câu 

Phân tích được và thực 

hành cách viết các loại bài 

nghiên cứu, soạn thảo văn 

bản  

2 

Số bài: 10 (6 

chương) 

-10 buổi, 3 giờ/1 

buổi 

- Từ tuần 1 

(7/1/2019) đến tuần 

10 (21/4/2019) 

-Thứ 7, P.602B 

- Dự lớp, phát 

biểu, làm bài tập 

về nhà: 20% 

- Thi giữa kỳ 

(làm bài thuyết 

trình trên lớp): 

30% 

- Thi cuối kỳ 

(thi viết): 50%  

 

23. Văn học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

2 

Phong cách 

học tiếng Việt 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

về hệ thống phong cách 

chức năng tiếng Việt, các 

phương thức tu từ tiếng 

Việt. 

- Đồng thời rèn luyện 

những kĩ năng thực hành 

phân tích, sử dụng các 

chuẩn phong cách một 

cách sáng tạo, trau dồi một 

ngữ cảm tinh tế, khả năng 

phân tích giá trị nghệ thuật 

của những cấu trúc ngôn 

từ. 

- Rèn luyện kĩ năng nói và 

viết tiếng Việt theo đúng 

chuẩn ngôn ngữ và chuẩn 

phong cách. 

- Phong cách học chiếm vị 

trí quan trọng trong việc 

nâng cao và hoàn thiện các 

kiến thức về ngôn ngữ mà 

sinh viên viên đã tích lũy 

được từ các phân môn Việt 

ngữ học như Ngữ âm học 

tiếng Việt, Từ vựng học 

tiếng Việt, Ngữ pháp học 

tiếng Việt.  

2 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10  buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017  ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi:  

3,  

- Học tại phòng 6.11  

, thứ  7 và phòng    

thứ    trong tuần 

 Kiểm tra giữa 

kỳ (30%) Thi 

cuối kỳ (70%) 

3 

Từ Hán 

Việt&cách sử 

dụng trong 

giao tiếp (K23, 

năm 2, HK1) 

- Cungcấp cho sinh viên 

những kiến thức cần yếu, 

cơ bản về lịch sử tiếng Việt 

qua các giai đoạn phát triển 

khác nhau (lược sử tiếng 

Việt) 

- Hoàn cảnh lịch sử tác 

động đến sự ra đời của 3 

loại chữ : chữ Hán – chữ 

Nôm – chữ quốc ngữ ở 

2 

- Học phần gồm  3 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2017   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 7.4  

- Làm bàitập 

(10%) 

-Thảoluận, 

phátbiểu (10%) 

- Kiểm tra 

giữakỳ (30%) 

- Thi cuốikỳ 

(50%) 
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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 

Việt Nam gắn liền với sự 

xuất hiện của từ Hán - 

Việt. 

- Từ Hán – Việt, ý nghĩa và 

cách dùng nó trong các 

phong cách chức năng 

tiếng Việt. 

+ Mục đích – yêu cầu của 

việc tìm hiểu từ Hán - Việt. 

+ Con đường tạo ra từ Hán 

– Việt. 

+ Phân biệt giữa từ Hán – 

Việt và từ Thuần Việt. 

+ Cách giải nghĩa từ Hán – 

Việt. 

- Thực hành về từ Hán – 

Việt.  

, thứ  5và phòng    

thứ    trong tuần 

4 

Văn học trung 

đại VN&các 

hướng UD 

1(Thế kỷ X-

XVII) (K23, 

năm 2, HK1) 

- Vận dụng được kiến thức 

đã học vào việc phân tích 

các tác phẩm cụ thể cũng 

như nghị luận, thuyết trình 

về những vấn đề văn học 

có liên quan. 

- Thực hiện được những 

bài tập nghiên cứu, tiểu 

luận về các đề tài văn học 

cổ điển hoặc những bài 

giới thiệu về văn hoá – lịch 

sử có liên quan đến văn 

học cổ điển.  

3 

- Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017  ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 3.7  

, thứ  2 và phòng    

thứ    trong tuần 

Kiểm tra giữa 

học phần 30% 

Chuyên cần 10% 

Thi kết thúc học 

phần hoặc tiểu 

luận 60%  

5 

Đại cương văn 

học Trung 

Quốc (K23, 

năm 2, HK1) 

- Học phần giúp cho sinh viên 

hiểu về quá trình phát triển của 

văn học phương Tây  để có cái 

nhìn toàn cảnh về bức tranh 

văn học  của nhân loại. Qua đó 

giúp sinh viên tiếp nhận các 

tinh hoa của văn học phương 

Tây, biết so sánh giữa văn học 

trong nước và văn học nước 

ngoài để từ đó sinh viên có 

những hiểu biết sâu hơn về văn 

học trong nước đồng thời biết 

cách gìn giữ bản sắc dân tộc, 

lòng tự hào đối với văn học  

nước nhà. 

- Học phần giới thiệu một số 

tác giả và tác phẩm nổi tiếng 

trên thế giới nhằm giúp sinh 

3 

- Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2017   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 9.5   

, thứ  6 và phòng    

thứ    trong tuần 
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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 

viên nâng cao năng lực cảm 

thụ văn chương.  

6 

Xã hội học đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về xã hội học như:  

+ Lịch sử hình thành và 

phát triển của xã hội học;  

+ Đối tượng, chức năng, 

nhiệm vụ của xã hội học;  

+ Các khái niệm và phạm 

trù xã hội học;  

+ Phương pháp nghiên cứu, 

điều tra xã hội học và các 

chuyên ngành xã hội học.  

2 

 - Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10  buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017     ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 6.11  

, thứ  và phòng    thứ    

trong tuần 

 Chuyên cần 

(10 %) Làm việc 

nhóm 

(10%) Thi giữa 

kỳ 

(20%) Thi cuối 

kỳ 

(60%) 

7 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học (K23, 

năm 2, HK1) 

- Cung cấp cho sinh viên 

các phương pháp luận, các 

phương pháp nghiên cứu 

chung cho khoa học xã hội; 

cácphương pháp nghiên 

cứu văn học theo hướng 

ứng dụng.  

- Giúp sinh viên rèn luyện 

luyện các kỹ năng cơ bản 

trong nghiên cứu khoa học: 

tìm chọn đề tài, xây dựng 

đề cương, phát triển, trình 

bày và công bố nghiên cứu 

khoa học. 

- Định hướng nghiên cứu 

khoa học xã hội ứng dụng 

cho sinh viên.   

2 

- Học phần gồm  4 

chương , thực hiện 

trong  10    buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017       

) đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng  

6.11 , thứ  3và 

phòng    thứ    trong 

tuần 

-Làm bài tập 

(40%) 

-Tiểu luận cuối 

kỳ (60%) 

8 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 
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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 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

9 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

10 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 
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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 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

11 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 
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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 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

12 

Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

13 

Văn học trung 

đại VN&các 

hướng UD 

2(Thế kỷ 

XVIII-XIX) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Hiểu biết về văn học cổ 

điển Việt Nam từ thế kỷ 

XVIII đến cuối thế kỷ XIX 

từ bối cảnh lịch sử - xã hội 

– văn hóa – tư tưởng đến 

các xu hướng văn học, 

những chuyển biến về cảm 

hứng thẩm mỹ, đặc trưng 

thi pháp của văn học giai 

đoạn cuối thời trung đại và 

những tác giả, tác phẩm 

tiêu biểu. 

Vận dụng được kiến 

thức đã học vào việc phân 

tích các tác phẩm cụ thể 

cũng như nghị luận, thuyết 

trình về những vấn đề văn 

học có liên quan. 

Thực hiện được những 

bài tập nghiên cứu, tiểu 

luận về các đề tài văn học 

cổ điển hoặc những bài 

3 

- Học phần gồm 6 

bài , thực hiện trong  

15    buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017        

) đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi:  

3,  

- Học tại phòng  3.7 

, thứ  2và phòng    

thứ    trong tuần 

 Chuyên cần 

(10%) 

Thi giữa kỳ 

(30%) 

Thi cuối kỳ 

(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 

giới thiệu về văn hoá – lịch 

sử có liên quan đến văn 

học cổ điển. 

16 

Văn học 

phương Tây 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 - Học phần giúp cho sinh viên 

hiểu về quá trình phát triển của 

văn học phương Tây  để có cái 

nhìn toàn cảnh về bức tranh 

văn học  của nhân loại. Qua đó 

giúp sinh viên tiếp nhận các 

tinh hoa của văn học phương 

Tây, biết so sánh giữa văn học 

trong nước và văn học nước 

ngoài để từ đó sinh viên có 

những hiểu biết sâu hơn về văn 

học trong nước đồng thời biết 

cách gìn giữ bản sắc dân tộc, 

lòng tự hào đối với văn học  

nước nhà. 

- Học phần giới thiệu một số 

tác giả và tác phẩm nổi tiếng 

trên thế giới nhằm giúp sinh 

viên nâng cao năng lực cảm 

thụ văn chương.  

3 

- Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15  buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 21/2/2019   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 7.3  

, thứ 5 và phòng    

thứ    trong tuần  

Làm bài tập 

(10%) 

Thảo luận, phát 

biểu (10%) 

Kỹ năng thuyết 

trình (10%)  

Thi giữa kỳ 

(20%) 

 

Thi cuối kỳ 

(50%) 

17 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

18 

Nghệ thuật học 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Môn học nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến 

thức nền tảng về nghệ 

thuật. Sau khi hoàn tất môn 

học, sinh viên có thể mô 

tả/trình bày được sự ra đời 

của nghệ thuật, một số lý 

thuyết nghệ thuật quan 

trọng, một số giai đoạn 

nghệ thuật tiêu biểu ở 

phương Đông và phương 

Tây; phân tích nguyên 

nhân hình thành, phát triển 

của các loại hình và trường 

phái nghệ thuật; áp dụng 

kiến thức đã học trong 

nghiên cứu văn hóa nghệ 

thuật; đạt được kỹ năng 

phân tích, thưởng thức 

đánh giá một số loại hình 

nghệ thuật; có thái độ yêu 

thích và tiếp tục tìm hiểu 

các loại hình nghệ thuật 

chuyên sâu.  

2 

 - Học phần gồm 

01chương, thực hiện 

trong  10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 20/2/2019   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

- Học tại phòng  3.4 

, thứ  và phòng    thứ    

trong tuần  

. Làmbàitập 

(5%) 

Thảo luận, 

phátbiểu (5%) 

Thi giữakỳ 

(20%) 

Thi cuốikỳ 

(70%) 

19 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 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 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

20 

Tâm lý học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

 Sinh viên nắm được những 

đặc điểm đặc trưng, cơ chế 

nảy sinh, hình thành và 

biểu hiện cụ thể của các 

hiện tượng tâm lý cơ bản 

của con người. 

Biết vận dụng những hiểu 

biết về tâm lý vào trong 

giao tiếp ứng xử và trong 

cuộc sống lao động, học 

tập.  

2 

 - Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017  ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 3.2  

, thứ  và phòng    thứ    

trong tuần  

Làm bài tập 

(5%) Thảo luận, 

phát biểu (15%) 

Kiểm tra giữa kỳ 

(20%) Thi cuối 

kỳ (60%) 

21 

Kỹ năng giao 

tiếp (K24, năm 

1, HK1) 

 - Trang bị cho Sinh viên 

những kiến thức căn bản về 

giao tiếp ứng xử trong cuộc 

sống, hiểu biết về văn hóa, 

giao tiếp trong xã hội, gia 

đình, cơ quan. 

- Thực tập các tình huống 

giao tiếp được đặt ra trong 

quá trình học tập để từ đó 

có những trải nghiệm và 

được hướng dẫn các 

phương cách giao tiếp hiệu 

quả. 

2 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/201) đến 

tuần số:  (ngày) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3  

- Học tại phòng, thứ 

5 và phòng thứ    

trong tuần  

 Làm bài tập 

(5%) 

Thảo luận, phát 

biểu (15%) 

Kiểm tra giữa kỳ 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(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 

- Trao đổi và giải đáp các 

thắc của sinh viên về 

những tình huống giao tiếp 

trong thực tế để cùng nhau 

chia sẻ kinh nghiệm.   

22 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

  2     

23 

Lịch sử văn 

minh thế giới 

(K24, năm 1, 

HK1) 

+ Cácnền văn minh 

cổphươngĐông : Ai Cập, 

LưỡngHà, ẤnĐộ, 

TrungHoa.  

+ Các nền văn minh 

ph.Tâycổđại, trungcậnđại 

và văn minh thếkỉ XX   

+ Thành tựu văn minh 

phương tây ở nhiều lĩnh 

vực : Chữ viết, văn học, 

nghệ thuật, kiến trúc, tôn 

giáo… 

+ Bổ trợ kiến thức cho việc 

học các môn chuyên ngành 

văn học phương Đông, 

phương Tây 

+ Nhận biết đầy đủ cụ thể 

đặc trưng của văn minh 

Đông - Tây. 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Tiếp cận, thảo luận, đưa 

ra ý kiến riêng với những 

kết quả nghiên cứu đi trước 

về vấn đề văn hóa văn 

minh thế giới 

+ Làm việc nhóm: thuyết 

trình nhóm, thảo luận, phản 

biện vấn đề…rèn luyện kĩ 

năng hoạt động nhóm. 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học văn hóa, văn minh 

Đông- Tâyđể nâng cao khả 

năng tự học. 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính chủ 

động, trung thực, kiên trì, 

2 

- Học phần gồm  10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày10/9/2017) đến 

tuần số:  (ngày) 

Số tiết trong 1 buổi:  

3 

- Học tại phòng   , 

thứ  2 và phòng    

thứ    trong tuần 

 Attendance 

(10%)  

Midterm Test 

(40% 

Final Test 

(50%) 
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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 trách nhiệm trong học 

tậpvà công việc  

24 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

25 

Văn học và 

văn hóa (K24, 

năm 1, HK1) 

Học phần được thiết kế 

dành cho sinh viên năm thứ 

1. Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về Văn hóa học, 

Văn học. Học phần giúp 

hình thành và phát triển 

cho sinh viên các năng lực 

sau: tìm hiểu các vấn đề 

Văn hóa, xã hội, kinh tế, 

chính trị tương tác với nhà 

Văn để hình thành nền Văn 

học, xu hướng Văn học 

thuộc các văn hóa khác 

nhau và sự tác động của nó 

trong đời sống xã hội trên 

những lĩnh vực cũng như 

xu hướng hội nhập toàn 

cầu hóa; Chỉ ra bản chất, 

đặc điểm, các biểu hiện của 

tiến trình này.  

3 

- Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2017       

)    ) đến tuần số:  

(ngày      ) 

Số tiết trong 1 buổi:  

3,  

- Học tại phòng 2.1  

, thứ  và phòng    thứ    

trong tuần 

 Làmbàitập, 

Thảoluận, 

phátbiểu (30%) 

Kiểmtragiữakỳ 

(20%) 

Thicuốikỳ (50%) 

26 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập + 

lý thuyết) hoặc 

tự luận (bài tập) 

+ trắc nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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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 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

27 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

28 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

29 

Mỹ học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Giúp sinh viên nắm được: 

- Sự hình thành và phát 

triển của khoa học mỹ học. 

- Hệ thống các khái niệm, 

các phạm trù nền tảng và 

các phạm trù cơ bản của 

mỹ học.  

- Đặc trưng của ngôn ngữ 

hình tượng, tư duy hình 

tượng và hình tượng nghệ 

thuật. 

- Phân tích được bản chất 

và kết cấu của ý thức thẩm 

mỹ. 

- Bản chất, cấu trúc và 

phân loại chủ thể thẩm mỹ. 

- Nguồn gốc, bản chất, các 

thuộc tính và các chức 

năng của nghệ thuật.  

- Nhận thức được rõ tính 

khách quan của các quy 

luật thẩm mỹ. 

- Bản chất và những đặc 

trưng cơ bản của văn hoá 

thẩm mỹ và giáo dục thẩm  

mỹ.  

2 

- Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10  buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2017   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 

buổi:3  ,  

- Học tại phòng  7.1 

, thứ  và phòng    thứ    

trong tuần 

 Làm bài tập 

(10%) 

Thảo luận, phát 

biểu (10%) 

Kỹ năng thuyết 

trình (10%)  

Thi giữa kỳ 

(20%) 

 

Thi cuối kỳ 

(50%) 

30 

Dẫn chương 

trình (M.C) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

các kỹ năng và phương 

pháp để tự tin trình bày 

trước đám đông, ứng phó 

với người chất vấn và trả 

lời một cách rõ ràng, rành 

mạch. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để học 

cách nghiên cứu và tổ chức 

các bài thuyết trình hiệu 

quả. Thực hành nói chuyện 

với lòng tin và sự tự tin, sử 

2 

 - Học phần gồm  10 

bài , thực hiện trong 

10   buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2017   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng   , 

thứ  và phòng 7.1   

thứ  3  trong tuần 

- Làm bài tập 

(10%) 

- Thảo luận, phát 

biểu (10 %) - Thi 

giữa kỳ (30%) 

- Thi cuối kỳ 

(50%) 
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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 

dụng kỹ thuật giọng nói và 

cử chỉ để tác động. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

tình huống, phát huy tính 

tự chủ, hoàn thiện phong 

cách diễn đạt để lôi cuốn 

người nghe, tăng khả năng 

làm việc nhóm và ý thức 

học tập suốt đời.  

31 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

32 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

-Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

-Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

33 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

34 

Dẫn luận ngôn 

ngữ (K24, năm 

1, HK2) 

Trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản , 

cần yếu về Ngôn ngữ học 

Đại cương, gồm những 

kiến thức khái quát ( như 

Bản chất và chức năng của 

ngôn ngữ , Nguồn gốc và 

sự phát triển , Loại hình 

các ngôn ngữ ...) và những 

kiến thức chuyên sâu về 

các bộ môn của ngôn ngữ 

học ( như : Ngữ âm học , 

Từ vựng học , Ngữ pháp 

học ...). 

- Giúp người học nắm 

vững được tính tầng bậc, 

tính tôn ti của ngôn ngữ về 

mặt cấp độ cũng như mối 

quan hệ giữa các cấp độ 

này để hiểu rõ và giải thích 

được sự hành chức của các 

đơn vị ngôn ngữ trong thực 

tiễn sử dụng ngôn ngữ . 

 - Phát triển năng lực tư 

duy logic (thông qua việc 

phát hiện , phân tích, đối 

chiếu , khái quát , xử lý 

tình huống vấn đề ), nâng 

cao năng lực thực hành 

ngôn ngữ  

 - Những kiến thức phổ 

quát về ngôn ngữ nhân loại 

được trình bày ở môn học 

này sẽ là cơ sở , là nền tảng 

làm phong phú , sâu sắc 

thêm cho sự hiểu biết về 

ngôn ngữ của người học , 

trở thành  

" công cụ nghề nghiệp " 

của họ , phục vụ  cho công 

việc chuyên môn của họ 

khi rời khỏi giảng đường 

đại học.  

  

2 

- Học phần gồm 10 

tuần, thực hiện trong  

10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày  10/9/2017  ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 

buổi:3  ,  

- Học tại phòng   , 

thứ  và phòng  4.1  

thứ    5 trong tuần 

 Làm bài tập 

(10%) 

Dự lớp, Thảo 

luận, phát biểu 

(10%) 

Tiểu luận (10%) 

Thi giữa kỳ 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(50%) 

35 
Kỹ năng thuyết 

trình & đàm 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 
2 

 - Học phần gồm 10 

tuần, thực hiện trong  

 Làm bài tập 

(10%) 
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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 

phán (K24, 

năm 1, HK2) 

các kỹ năng và phương 

pháp để tự tin trình bày 

trước đám đông, ứng phó 

với người chất vấn và trả 

lời một cách rõ ràng, rành 

mạch. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để học 

cách nghiên cứu và tổ chức 

các bài thuyết trình hiệu 

quả. Thực hành nói chuyện 

với lòng tin và sự tự tin, sử 

dụng kỹ thuật giọng nói và 

cử chỉ để tác động. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

tình huống, phát huy tính 

tự chủ, hoàn thiện phong 

cách diễn đạt để lôi cuốn 

người nghe, tăng khả năng 

làm việc nhóm và ý thức 

học tập suốt đời.  

10 buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày10/9/2017    ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 7.1  

, thứ  4 và phòng    

thứ    trong tuần 

Thảo luận, phát 

biểu (10%) 

Thi giữa kỳ 

(30%) 

Thi cuối kỳ 

(50%) 

36 

Văn học, nhà 

văn và quá 

trình sáng tạo 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn học, nhà văn và quá 

trình sáng tạo 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết nói trên 

vào việc hiểu bản chất, đặc 

trưng, chức năng của văn 

học; hiểu lao động nghệ 

thuật của nhà văn và đời 

sống văn học. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng thực hiện 

tự nghiên cứu và vận dụng 

những kiến thức vào công 

việc truyền thông và văn 

hoá xã hội cũng nhưý thức 

học tập suốt đời.  

2 

- Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10     buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2017   ) 

đến tuần số:  (ngày      

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 3.1  

, thứ  6và phòng    

thứ    trong tuần 

 Kiểm tra giữa 

kỳ (30%) 

Thi cuối kỳ 

(6o%) 

Phát biểu (10%) 

37 

Văn học dân 

gian VN trong 

ứng dụng thực 

tiễn qua các 

thời đại (K24, 

năm 1, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức về văn hóa dân 

gian Việt Nam: Văn hóa 

dân gian Việt Nam trong 

bối cảnh văn hóa Đông 

Nam Á, văn hóa dân gian 

3 

- Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15      buổi. 

- Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày10/9/2017    ) 

đến tuần số:  (ngày      

 Làm bài tập 

(10%) 

Dự lớp, Thảo 

luận, phát biểu 

(10%) 

Tiểu luận (10%) 
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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 

Việt Nam như là bối cảnh 

của văn học dân gian, mối 

quan hệ giữa văn hóa dân 

gian và văn học, các thành 

tố của văn hóa dân gian 

Việt Nam… 

- Giúp sinh viên phân biệt 

sự khác nhau và mối quan 

hệ giữa văn học dân gian 

và văn học viết trên cơ sở 

một số đặc tính cơ bản.  

) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 ,  

- Học tại phòng 7.1  

, thứ 3 và phòng    

thứ    trong tuần 

Thi giữa kỳ 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(50%) 

 

24. Đông Phương học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

2 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 
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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 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

3 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

4 

Đọc tiếng Hàn 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

- Về từ vựng: từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

lĩnh vực như trường học, 

sức khỏe và xã hội…  

- Đọc lưu loát và hiểu ý 

nghĩa của các câu, các 

đoạn văn ngắn. 

- Nắm được nội dung bài, 

trả lời câu hỏi theo tiêu 

chuẩn sơ cấp 3. 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 3.  

2 

Học phần gồm 20 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 12-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 14-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 6.11, 

thứ 4. 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận)  

5 

Nói tiếng Hàn 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

- Về từ vựng: hiểu rõ ý 

nghĩa từ vựng và phát phát 

âm chuẩn theo thầy Hàn 

Quốc 

- Hiểu ý nghĩa của các câu, 

các đoạn văn ngắn. 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 3. 

- Áp dụng từ vựng vựng 

vào giao tiếp và trao đổi 

nội dung bài học với giao 

viên Hàn Quốc 

- Sử dụng từ vựng đã học 

vào giao tiếp và thuyết 

trình 

- Sử dụng kiến thức đã học 

vào công việc 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

và quản lý thời gian 

  

2 

Học phần gồm 10  

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 11-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 13-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 6.9, 

thứ 3. 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

vấn đáp)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

( vấn đáp) 

  

6 

Nghe tiếng 

Hàn 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

- Về từ vựng: hiểu rõ ý 

nghĩa từ vựng và phát phát 

âm chuẩn tiếng Hàn Quốc 

- Nghe từ vựng, đoạn văn 

và dịch nghĩa theo chuẩn 

sơ cấp 3 

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 13-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 15-11-2018 ) 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 
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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 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 3. 

- Áp dụng kỉ năng nghe 

vào giao tiếp. 

- Sử dụng kỉ năng nghe 

tiếng Hàn vào giao tiếp 

- Trang bị phương pháp 

học nghe và tự luyện nghe 

tại nhà 

- Sử dụng kiến thức đã học 

vào công việc 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

và quản lý thời gian 

  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 6.9, 

thứ 5 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận) 

  

7 

Ngữ pháp tiếng 

Hàn 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

- Về từ vựng: từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

lĩnh vực như trường học, 

sức khỏe và xã hội…  

- Về ngữ pháp: hiểu ý 

nghĩa và phương pháp sử 

dụng theo tiêu chuẩn sơ 

cấp 3 

- Đọc lưu loát và hiểu ý 

nghĩa của các câu, các 

đoạn văn ngắn. 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 3. 

- Áp dụng cấu trúc và từ 

vựng đã học vào đặt câu và 

trả lời câu hỏi 

- Phân biệt và sử dụng 

đúng các cấu trúc ngữ pháp 

đã học  

- Kỹ năng làm việc nhóm 

và quản lý thời gian  

2 

Học phần gồm 5 

chương, mỗi chương 

gồm 5 phần thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 14-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 16-11-2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 5.9, 

thứ 6 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận) 

  

8 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

 Mục tiêu kiến thức : Sau 

khi học xong học phần này, 

sinh viên sẽ : 

Có kiến thức có bản về 

Nhà nước và pháp luật, về 

các khoa học pháp lý 

chuyên ngành, trong đó 

trọng tâm là những vấn đề 

về Nhà nước, pháp luật và 

pháp chế XHCN Việt 

Nam…  

2 

 Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 17-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 21-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 8.1, 

thứ 7 

  Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

tự luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(tự luận)  
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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 kĩ năng : Sau khi 

học xong học phần này, 

sinh viên có khả năng : 

Ứng dụng những kiến thức 

của khoa học luật và các 

khoa học của ngành luật 

khác vào thực tế cuộc sống 

hiện nay   

9 

Nhập môn 

quan hệ quốc 

tế&QHQT 

phươngĐông 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 Mục tiêu lý thuyết: 

+ Nắm vững các lý thuyết 

căn bản của nghiên cứu 

Quan hệ quốc tế 

+ Nắm vững các khái niệm 

căn bản của ngành nghiên 

cứu Quan hệ quốc tế 

+ Có kiến thức khái quát 

lịch sử phát triển phương 

Đông cận hiện đại và thực 

tiễn Quan hệ quốc tế Đông 

Á 

- Mục tiêu kỹ năng: 

+ Mô tả/trình bày được 

khái quát sự vận động của 

QHQT và QHQT ở phương   

Đông  

+ Phân tích được những sự 

vận động của hiện tượng 

QHQT 

+ Áp dụng vào thực tiễn 

tìm hiểu sự vận động 

QHQT ở phương Đông 

+ Đạt được kỹ năng phân 

tích, tư duy và so sánh 

QHQT phương Đông và 

phương Tây 

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 15-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 6.2  

thứ 4 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

tự luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(tự luận)  

10 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 
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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 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

11 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

12 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

3  

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 
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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 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

13 

Nói tiếng Nhật 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

 Mục tiêu dạy học:  

Môn học rèn luyện cho sinh 

viêc các kỹ năng:  

+ Vận dụng cách chia động 

từ các thể: thể khả năng, 

thể ý hướng, thể mệnh 

lệnh, thể cấm, thể bị động, 

thể điều kiện… và các cấu 

trúc ngữ pháp cơ bản có sử 

dụng các thể động từ nêu 

trên như: câu trình bày khả 

năng, câu rủ rê, đề nghị 

(trong mối quan hệ thân 

thiết), câu mệnh lệnh ngắn 

gọn, câu bị động, câu điều 

kiện…, cấu trúc câu thể 

hiện sự so sánh (は〜が〜

は), cách nói lịch sự kèm 

theo cảm xúc của bản thân 

(んです), cách liệt kê 

nhiều lý do khi cần thiết (

も〜し〜も), câu sử dụng 

2 

Học phần gồm 13 

bài từ bài 26 đến bài 

38 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 10 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 15/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 5.11, 

thứ 5   

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra vấn 

đáp 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi vấn đáp 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

tự động từ, tha động từ, câu 

điều kiện, câu thể hiên mục 

đích… để đặt câu, dịch câu 

cũng như vận dụng vào các 

tình huống đàm thoại trong 

thực tế 

+ Phát âm chính xác, rõ 

ràng, đặc biệt chú trọng 

phần trọng âm và ngữ điệu 

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

hỏi đáp, luyện tập đàm 

thoại và góp ý cho cho 

nhau trong quá trình luyện 

tập 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

14 

Nghe tiếng 

Nhật 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

Mục tiêu dạy học:  

Môn học cung cấp các bài 

nghe với thiết kế và nội 

dung đa dạng có sử dụng từ 

ngữ và cấu trúc ngữ pháp 

đã học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng nghe 

hiểu ở mức độ sơ cấp 2 

Môn học cũng rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

+ Làm việc nhóm: nghe 

theo cặp, theo nhóm để 

chia sẻ thông tin và trao 

đổi cách nghe hiệu quả, 

cách hiểu đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

2 

Học phần gồm 13 

bài từ bài 26 đến bài 

38 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 10 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 14/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 16/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 3.2, 

thứ 4  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

  

15 

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 3 (K23, 

năm 2, HK1) 

-  Kiến thức: 

- Phân biệt ý nghĩa và cách 

dùng các thể động từ mà 

học phần cung cấp (thể khả 

năng, thể ý hướng, thể 

mệnh lệnh, thể cấm, thể bị 

động, thể điều kiện…), các 

cấu trúc câu có sử dụng các 

thể động từ đó, cũng như 

các cấu trúc câu thể hiện sự 

so sánh (は〜が〜は), 

cách nói lịch sự kèm theo 

cảm xúc của bản thân (ん

です), cách liệt kê nhiều lý 

do khi cần thiết (も〜し〜

も), câu sử dụng tự động 

từ, tha động từ, câu điều 

kiện, câu thể hiện mục 

đích… 

- Phân tích các yếu tố về 

mục đích phát ngôn, ý 

nghĩa và hoàn cảnh phát 

ngôn để lựa chọn và sử 

dụng cấu trúc ngữ pháp 

chính xác và phù hợp trong 

giao tiếp và dịch thuật 

-  Kĩ năng: 

-  Vận dụng kiến thức về 

các thể động từ và các cấu 

trúc câu mà học phần 

cung cấp vào hoạt động 

viết luận, dịch thuật ở 

mức độ phù hợp 

-  Vận dụng hiệu quả kỹ 

năng làm việc nhóm 

- Thái độ: 

- Nghiêm túc, tích cực 

trong học tập và chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định  

2 

Học phần gồm 13 

bài từ bài 26 đến bài 

38 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 12/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 5.9, 

thứ 3  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

  

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

 Mục tiêu kiến thức : Sau 

khi học xong học phần này, 

sinh viên sẽ : 

Có kiến thức có bản về 

Nhà nước và pháp luật, về 

các khoa học pháp lý 

chuyên ngành, trong đó 

trọng tâm là những vấn đề 

về Nhà nước, pháp luật và 

pháp chế XHCN Việt 

Nam…  

 Mục tiêu kĩ năng : Sau khi 

học xong học phần này, 

sinh viên có khả năng : 

Ứng dụng những kiến thức 

của khoa học luật và các 

khoa học của ngành luật 

khác vào thực tế cuộc sống 

hiện nay   

2 

 Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 17-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 21-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 8.1, 

thứ 7 

  Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

tự luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(tự luận)  

18 

Đọc tiếng Nhật 

3 (K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Khoảng 200 chữ Kanji 

trình độ sơ cấp được giới 

thiệu từ bài 26 đến bài 38 

giáo trình Kanji nằm trong 

hệ thống giáo trình Minna 

no Nihongo 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Đọc hiểu thực dụng ứng 

với nhu cầu và mục đích 

đọc của người đọc (đọc để 

tìm thông tin cần thiết, đọc 

để hiểu nội dung…) qua 

các bài đọc trình độ Sơ cấp 

2 

+ Làm việc nhóm: đọc theo 

cặp, theo nhóm để chia sẻ 

thông tin và trao đổi cách 

đọc hiệu quả, cách hiểu 

đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

2 

Học phần gồm 13 

bài từ bài 26 đến bài 

38 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 13/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 6.7, 

thứ 3  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

19 

Ngữ pháp tiếng 

Hàn 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Về từ vựng: từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

lĩnh vực như trường học, 

sức khỏe và xã hội…  

- Về ngữ pháp: hiểu ý 

nghĩa và phương pháp sử 

dụng theo tiêu chuẩn sơ 

cấp 1 

- Đọc lưu loát và hiểu ý 

nghĩa của các câu, các 

đoạn văn ngắn. 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 1. 

- Áp dụng cấu trúc và từ 

vựng đã học vào đặt câu và 

trả lời câu hỏi 

- Phân biệt và sử dụng 

đúng các cấu trúc ngữ pháp 

đã học  

-Kỹ năng làm việc nhóm 

và quản lý thời gian 

  

3 

 Học phần gồm 5 

chương, mỗi chương 

gồm 5 phần thực 

hiện trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10-09-2018) 

đến tuần số: 15 

(ngày 17-12-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.2, 

thứ 2 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận) 

  

20 

Đọc tiếng Hàn 

1 (K24, năm 1, 

HK1) 

- Nhận dạng được chữ 

Hàn, hiểu và nắm được quy 

tắc phát âm, biến âm của 

tiếng Hàn  

- Đọc lưu lóat, đọc hiểu 

câu đơn giản, đọan văn 

ngắn 

- Nắm được nội dung đọan 

văn ngắn, trả lời đúng câu 

hỏi theo tiêu chuẩn sơ cấp 

1 

- Dịch đọan văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo tiêu chuẩn sơ cấp 1  

2 

Học phần gồm 20 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 14-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 16-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.2, 

thứ 6 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận) 

21 

Nói tiếng Hàn 

1 (K24, năm 1, 

HK1) 

- Về từ vựng: hiểu rõ ý 

nghĩa từ vựng và phát phát 

âm chuẩn tiếng Hàn Quốc 

- Hiểu ý nghĩa của các câu, 

các đoạn văn ngắn. 

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 12-11-2018) 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

vấn đáp)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 
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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 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 1. 

- Áp dụng từ vựng vựng 

vào giao tiếp. 

- Sử dụng từ vựng đã học 

vào giao tiếp và thuyết 

trình 

- Sử dụng kiến thức đã học 

vào công việc 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

và quản lý thời gian 

  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.4, 

thứ 2  

giá của mỗi loại 

( vấn đáp) 

  

22 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Giúp sinh viên nắm vững 

các khái niệm cơ bản của 

văn hóa, các đặc trưng - 

chức năng và cấu trúc của 

văn hóa. nhận diện văn hóa 

Việt Nam qua không gian 

văn hóa Việt Nam cụ thể. 

- Giúp sinh viên nhận thức 

được ý nghĩa, vai trò của 

văn hóa trong cuộc sống. 

Từ đó thấy được tầm quan 

trọng của việc giữ gìn và 

tiếp biến văn hóa Việt Nam 

đối với các nước cùng khu 

vực châu Á và trong xu 

hướng toàn cầu hóa hiện 

nay. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề về văn hóa và vận 

dụng văn hóa vào tác 

nghiệp.  

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 13-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.4, 

thứ 3  

 Quá trình: 20% 

( chuyên cần, 

làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 20% 

(tự luận)  

Cuối kỳ: 60% (tự 

luận)  

23 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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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 

Văn minh 

phương đông 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Các nền văn minh cổ 

phương Đông: Ai Cập, 

Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung 

Hoa. Và về 2 nền văn minh 

mang đậm bản sắc khu vực 

Đông Á và Đông Nam Á là 

Nhật Bản và Đông Nam Á. 

+ Thành tựu của các nền 

văn minh phương Đông ở 

nhiều lĩnh vực : Chữ viết, 

văn học, nghệ thuật, kiến 

trúc, tôn giáo… 

+ Bổ trợ kiến thức cho việc 

học các môn chuyên ngành 

Nhật Bản học, Hàn Quốc 

học 

+ Nhận biết đầy đủ cụ thể 

đặc trưng của văn minh 

phương Đông trong sự đối 

sánh với văn minh phương 

Tây nói chung và các nền 

văn minh trên thế giới nói 

riêng. 

 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Tiếp cận, thảo luận, đưa 

ra ý kiến riêng với những 

kết quả nghiên cứu đi trước 

về vấn đề văn hóa văn 

minh thế giới  

+ Làm việc nhóm: thuyết 

trình nhóm, thảo luận, phản 

biện vấn đề…rèn luyện kĩ 

năng hoạt động nhóm. 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học văn hóa, văn minh 

phương Đông để nâng cao 

khả năng tự học. 

 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính chủ 

động, trung thực, kiên trì, 

3 

Học phần gồm 8 bài, 

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 15-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 9.4, 

thứ 4 và Phòng 10.6 

thứ 6 hàng tuần 

Quá trình: 10% 

(chuyên cần) 

Giữa kỳ: 40% ( 

tự luận)  

Cuối kỳ: 50% (tự 

luận) 
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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 trách nhiệm trong học 

tập và công việc  

25 

Nghe tiếng 

Hàn 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Về từ vựng: hiểu rõ ý 

nghĩa từ vựng và phát phát 

âm chuẩn tiếng Hàn Quốc 

- Nghe từ vựng, đoạn văn 

và dịch nghĩa theo chuẩn 

sơ cấp 1 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 1. 

- Áp dụng kỉ năng nghe 

vào giao tiếp. 

- Sử dụng kỉ năng nghe 

tiếng Hàn vào giao tiếp 

- Trang bị phương pháp 

học nghe và tự luyện nghe 

tại nhà 

- Sử dụng kiến thức đã học 

vào công việc 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

và quản lý thời gian 

  

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 15-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 17-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 3.2, 

thứ 7 

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận) 

  

26 

Nói tiếng Nhật 

1 (K24, năm 1, 

HK1) 

 Mục tiêu dạy học:  

Môn học rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng đàm 

thoại qua các tình huống cụ 

thể sau: Chào hỏi, làm 

quen; Tự giới thiệu bản 

thân; Mua sắm, các hoạt 

động trong sinh hoạt 

thường ngày, cách thiết lập 

cuộc hẹn...; Miêu tả đặc 

điểm tính chất của sự vật, 

sự việc, con người; Cách 

diễn đạt cảm xúc yêu ghét, 

năng lực bản thân, hoặc sự 

sở hữu; Cách diễn đạt sự 

tồn tại, hiện diện; Cách 

đếm số lượng (ngày, tháng, 

người, vật dụng); Cách nói 

câu so sánh hơn, so sánh 

nhất.... 

+ Phát âm chính xác, rõ 

ràng, đặc biệt chú trọng 

phần trọng âm và ngữ điệu 

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

hỏi đáp, luyện tập đàm 

2 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 1 đến bài 

12 giáo trình Minna 

no Nihongo 1, thực 

hiện trong 10 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 13/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 15/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 4.4, 

thứ 5  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra vấn 

đáp 

  

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi vấn đáp 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

thoại và góp ý cho cho 

nhau trong quá trình luyện 

tập 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

28 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

30 

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Mục tiêu dạy học:  

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

- Kiến thức cơ bản về tiếng 

Nhật, các bảng chữ cái thể 

loại chữ và các vấn đề cơ 

bản ngữ pháp của câu đợn 

giản   

- Khả năng giới thiệu về bản 

thân; Viết các câu cơ bản 

của tiếng nhật; 

- Hiểu biết kiến thức cơ bản 

về văn hóa Nhật bản Chào 

hỏi, văn hóa Nhật; 

Thực hành, giao tiếp đơn 

giản (hỏi đường, thời gian, 

trình bày năng lực, sở 

thích...) 

+ Khoảng 400 từ mới ở cấp 

độ sơ cấp liên quan đến các 

3 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 1 đến bài 

12 giáo trình Minna 

no Nihongo 1, thực 

hiện trong 15 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số: 15 

(ngày 17/12/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 6.3, 

thứ 4 và phòng 4.2 

thứ 2 trong tuần.  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

  

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

chủ đề gần gũi với cuộc 

sống thường ngày như học 

tập, công việc, mua sắm… 

 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

  

+ Đặt câu, viết câu, dịch 

câu có sử dụng các thể 

động từ và các cấu trúc ngữ 

pháp nêu trên một cách 

chính xác và phù hợp  

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

hỏi đáp, luyện tập dịch và 

góp ý cho cho nhau trong 

quá trình cũng như kết quả 

dịch của các bạn trong 

nhóm 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

31 

Nghe tiếng 

Nhật 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Mục tiêu dạy học:  

Môn học cung cấp các bài 

nghe với thiết kế và nội 

dung đa dạng có sử dụng 

từ ngữ và cấu trúc ngữ 

pháp đã học nhằm rèn 

luyện cho sinh viên kỹ 

năng nghe hiểu ở mức độ 

sơ cấp 1 

Môn học cũng rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

+ Làm việc nhóm: nghe 

theo cặp, theo nhóm để 

chia sẻ thông tin và trao 

đổi cách nghe hiệu quả, 

cách hiểu đúng… 

2 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 1 đến bài 

12 giáo trình Minna 

no Nihongo 1, thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 13/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 3.1, 

thứ 3 và phòng 4.4 

thứ 6 trong tuần.  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

32 

Đọc tiếng Nhật 

1 (K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Khoảng 100 chữ Kanji 

trình độ sơ cấp được giới 

thiệu từ bài 1 đến bài 12 

giáo trình Kanji nằm trong 

hệ thống giáo trình Minna 

no Nihongo 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Đọc hiểu thực dụng ứng 

với nhu cầu và mục đích 

đọc của người đọc (đọc để 

tìm thông tin cần thiết, đọc 

để hiểu nội dung…) qua 

các bài đọc trình độ Sơ cấp 

1 

+ Làm việc nhóm: đọc theo 

cặp, theo nhóm để chia sẻ 

thông tin và trao đổi cách 

đọc hiệu quả, cách hiểu 

đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…)   

2 

Nội dung học phần 

gồm:  

 

Đọc: bài 1 đến bài 

12 giáo trình Minna 

no Nihongo Shokyu 

1 – Yomeru Topic 

25 

Kanji: bài 1 đến bài 

12 giáo trình Minna 

no Nihongo Shokyu 

1  Kanji 

Giảng dạy trong 10 

buổi (10 tuần), 3 

tiết/buổi 

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  

33 

Ngữ pháp tiếng 

Hàn 4 (K23, 

năm 2, HK2) 

-  Cung cấp cho sinh viên 

khối kiến thức ngữ pháp 

tiếng Hàn tương ứng với 

trình độ tiền trung cấp 1. 

- Nâng cao năng lực ứng 

dụng khối kiến thức ngữ 

pháp vào thực tế sử dụng 

tiếng Hàn cho sinh viên  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 12-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

  Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 
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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 

nhằm chuẩn bị cho trình độ 

trung cấp  

-  Sử dụng thành thạo các 

điểm ngữ pháp nhằm hỗ trợ 

tốt cho các kỹ năng nghe 

nói đọc viết tiếng Hàn và 

thực tế giao tiếp trong cuộc 

sống. Hoàn thiện các kỹ 

năng giao tiếp trình độ tiền 

ttrung cấp theo mục tiêu 

đánh giá chung của Topik 

(Kỳ thi đánh giá năng lực 

tiếng Hàn) 

- Thích ứng với môi trường 

đại học, rèn khả năng tự 

học, có tinh thần thái độ 

học tập tốt nhằm nâng cao 

năng lực tiếng Hàn và các 

phẩm chất tốt của một 

người sinh viên.    

3 tiết ,  

Học tại phòng 3.4, 

thứ 6 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận 

34 

Nghe tiếng 

Hàn 4 (K23, 

năm 2, HK2) 

- Môn học cung cấp các bài 

nghe với thiết kế và nội 

dung đa dạng có sử dụng từ 

ngữ và cấu trúc ngữ pháp 

đã học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng nghe 

hiểu ở mức độ sơ cấp 2 

Môn học cũng rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

+ Làm việc nhóm: nghe 

theo cặp, theo nhóm để 

chia sẻ thông tin và trao 

đổi cách nghe hiệu quả, 

cách hiểu đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Hàn để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Hàn qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

2 

 Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 11-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 7.4, 

7.2 thứ 5  

 Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận) 
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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 

Nói tiếng Hàn 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học rèn luyện cho 

sinh viêc các kỹ năng:  

+ Phát âm chính xác, rõ 

ràng, đặc biệt chú trọng 

phần trọng âm và ngữ điệu 

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

hỏi đáp, luyện tập đàm 

thoại và góp ý cho cho 

nhau trong quá trình luyện 

tập 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Hàn để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Hàn qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 08-01-2019) 

đến tuần số: 10(ngày 

09-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 3.3, 

thứ 3 

Quá trình: 30% ( 

chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

vấn đáp)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

( vấn đáp) 

   

36 

Đọc tiếng Hàn 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

- Hỗ trợ SV nâng cao khả 

năng đọc hiểu tiếng Hàn 

dựa trên những dạng câu 

và cấu trúc ngữ pháp phức 

tạp trong từng thể loại 

riêng biệt. 

- Bổ sung thêm vốn từ 

vựng và kiến thức chuyên 

ngành trong nhiều lĩnh vực 

phù hợp với trình độ tiếng 

Hàn của mình. Nhiều kiến 

thức liên quan đến đời sống 

cá nhân, văn hoá giao tiếp, 

phong tục tập quán, v.v.. 

được viết dưới nhiều thể 

loại đa dạng như bút ký, ký 

sự, cảm nhận, thuyết trình, 

phỏng vấn, quảng cáo, 

v.v… 

- Đạt được kỹ năng đọc 

hiểu tiếng Hàn ở trình độ 

tiền trung cấp. SV có thể tự 

phát hiện nghĩa của từ 

trong những tình huống cụ 

thể. 

2 

Học phần gồm 20 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 08-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 6.2, 

thứ 2    

  Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận  
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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 

- Bắt đầu làm quen với việc 

tóm tắt ý theo từng đoạn 

văn và chủ động hình thành 

ý cho riêng mình; khả năng 

tìm câu trọng tâm và nội 

dung trọng tâm của mỗi 

đoạn văn; khả năng đọc 

hiểu, ứng dụng và diễn đạt 

nhiều dạng câu theo từng 

chủ đề. 

- Làm quen và yêu thích 

với môi trường học tập độc 

lập đối với một ngoại ngữ 

mới như tiếng Hàn;  

- Khắc phục tính thụ động, 

phát huy tính chủ động và 

tự giác ở mỗi cá nhân trong 

học tập thông qua các bài 

thực hành trực tiếp trên lớp 

và tự học ở nhà.  

- Tăng cường thái độ yêu 

thích trong việc đọc một 

văn bản tiếng Hàn. 

  

37 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 



550 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

38 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Giúp sinh viên nắm vững 

các khái niệm cơ bản của 

văn hóa, các đặc trưng - 

chức năng và cấu trúc của 

văn hóa. nhận diện văn hóa 

Việt Nam qua không gian 

văn hóa Việt Nam cụ thể. 

- Giúp sinh viên nhận thức 

được ý nghĩa, vai trò của 

văn hóa trong cuộc sống. 

Từ đó thấy được tầm quan 

trọng của việc giữ gìn và 

tiếp biến văn hóa Việt Nam 

đối với các nước cùng khu 

vực châu Á và trong xu 

hướng toàn cầu hóa hiện 

nay. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề về văn hóa và vận 

dụng văn hóa vào tác 

nghiệp.  

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 16-03-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.1, 

thứ 7 hàng tuần    

+ Quá trình: 

20% ( chuyên 

cần, bài tập) 

Giữa kỳ: 20% 

(tự luận)  

Cuối kỳ: 60% (tự 

luận) 

39 

Lý luận về nhà 

nước&nhà 

nước phương 

Đông (K23, 

năm 2, HK2) 

- Sinh viên hiểu rõ khái 

niệm về nhà nước, các yếu 

tố cấu thành nhà nước, 

chức năng, nhiệm vụ của 

nhà nước; các loại hình nhà 

nước trên thế giới. 

- Sinh viên hiểu rõ cơ sở 

hình thành và quá trình 

2 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 12-03-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

 + Quá trình: 

10% ( chuyên 

cần) 

Giữa kỳ: 30% ( 

thuyết trình 

nhóm)  

Cuối kỳ: 60% thi 

tự luận  
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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 

phát triển của các nhà nước 

phương Đông cổ đại, trung 

đại, cận đại và hiện đại.  

- Phân biệt sự khác biệt 

giữa nhà nước phương 

Đông và phương Tây.  

  

3 tiết ,  

Học tại phòng 7.2, 

thứ 4 hàng tuần    

40 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

41 
Đường lối cách 

mạng của 

Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 
3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 
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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 

ĐCSVN (K23, 

năm 2, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và quá trình 

lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam từ năm 1930 đến 

nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

42 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

43 

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 4 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Cách chia động từ thể 

sai khiến (Shieki-kei) và 

các cấu trúc ngữ pháp có 

liên quan 

+ Cấu trúc câu diễn tả mục 

đích; cấu trúc liên quan 

thời -thể, mối quan hệ 

Yari-morai (juju hyougen) 

giữa người trên và người 

dưới, cách biến đổi động 

từ sang Kính ngữ - Khiêm 

ngữ và cách vận dụng cơ 

bản trong các tình huống 

đàm thoại thông thường… 

+ Khoảng 600 từ mới ở 

cấp độ sơ cấp liên quan 

đến các chủ đề gần gũi với 

cuộc sống thường ngày 

như học tập, công việc… 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Đặt câu, viết câu, dịch 

câu có sử dụng các thể 

động từ và các cấu trúc 

ngữ pháp nêu trên một 

cách chính xác và phù hợp  

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện 

tập hỏi đáp, luyện tập dịch 

và góp ý cho cho nhau 

trong quá trình cũng như 

kết quả dịch của các bạn 

trong nhóm 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các 

website học tiếng Nhật để 

nâng cao khả năng tự học; 

học tiếng Nhật qua sở 

thích (truyện tranh, hoạt 

hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

2 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 39 đến bài 

50 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

tuần số: 10 (ngày 

1/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 5.2, 

thứ 2  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

Nghe tiếng 

Nhật 4 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học cung cấp các bài 

nghe với thiết kế và nội dung 

đa dạng có sử dụng từ ngữ và 

cấu trúc ngữ pháp đã học 

nhằm rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng nghe hiểu ở mức độ 

sơ cấp 2 

Môn học cũng rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

+ Làm việc nhóm: nghe 

theo cặp, theo nhóm để 

chia sẻ thông tin và trao 

đổi cách nghe hiệu quả, 

cách hiểu đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

2 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 39 đến bài 

50 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 10 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 

10 (ngày 10/1/2019) 

đến tuần số 10 (ngày 

4/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 7.4, 

thứ 5  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  

45 

Nói tiếng Nhật 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học rèn luyện cho sinh 

viêc các kỹ năng:  

+ Vận dụng cách chia động 

từ thể sai khiến và các cấu 

trúc ngữ pháp cơ bản có sử 

dụng các thể động từ nêu 

trên, cũng như cấu trúc câu 

diễn tả mục đích; cấu trúc 

liên quan thời -thể, mối 

quan hệ Yari-morai (juju 

hyougen) giữa người trên 

và người dưới, cách biến 

đổi động từ sang Kính ngữ 

- Khiêm ngữ và cách vận 

dụng cơ bản trong các tình 

huống đàm thoại thông 

thường… 

+ Phát âm chính xác, rõ 

ràng, đặc biệt chú trọng 

phần trọng âm và ngữ điệu 

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

2 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 39 đến bài 

50 giáo trình Minna 

no Nihongo 2, thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 9/1/2019) đến 

tuần số: 10 (ngày 

3/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 5.9, 

thứ 4  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra vấn 

đáp 

  

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi vấn đáp 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

hỏi đáp, luyện tập đàm 

thoại và góp ý cho cho 

nhau trong quá trình luyện 

tập 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

46 

Đọc tiếng Nhật 

4 (K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Khoảng 200 chữ Kanji 

trình độ sơ cấp được giới 

thiệu từ bài 39 đến bài 50 

giáo trình Kanji nằm trong 

hệ thống giáo trình Minna 

no Nihongo 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Đọc hiểu thực dụng ứng 

với nhu cầu và mục đích 

đọc của người đọc (đọc để 

tìm thông tin cần thiết, đọc 

để hiểu nội dung…) qua 

các bài đọc trình độ Sơ cấp 

2 

+ Làm việc nhóm: đọc theo 

cặp, theo nhóm để chia sẻ 

thông tin và trao đổi cách 

đọc hiệu quả, cách hiểu 

đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

2 

Nội dung học phần 

gồm:  

Đọc: bài 29 đến bài 

50 giáo trình Minna 

no Nihongo Shokyu 

2 – Yomeru Topic 

25 

Kanji: bài 29 đến bài 

50 giáo trình Minna 

no Nihongo Shokyu 

2 Kanji 

Giảng dạy trong 10 

buổi (10 tuần), 3 

tiết/buổi 

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

  

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

47 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

50 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

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 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

51 

Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 



558 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

52 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

53 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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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 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

55 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

56 

Ngữ pháp tiếng 

Hàn 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

- Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về  ngữ pháp, từ 

vựng, các tình huống cùng 

với văn hóa thường ngày 

của người Hàn. Cụ thể là 

hiểu biết được ý nghĩa của 

các ngữ pháp cơ bản, trật 

tự từ trong câu và cách 

thức đặt câu trong các tình 

huống giao tiếp đời sống 

sinh hoạt phù hợp.  

- Ngoài ra học phần còn 

rèn luyện cho sinh viên khả 

năng phân tích các cấu trúc 

ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản 

và vận dụng chúng một 

cách linh hoạt, để tạo nền 

tảng cho việc học tập các 

học phần tiếp theo.   

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07-01-2019) 

đến tuần số: 15 

(ngày 06-05-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.2, 

thứ 2 

Học tại phòng 3.2, 

thứ 3  

Quá trình: 30% ( 

chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận  

57 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Mục tiêu kiến thức : Sau 

khi học xong học phần này, 

sinh viên sẽ : 

Có kiến thức có bản về 

Nhà nước và pháp luật, về 

các khoa học pháp lý 

chuyên ngành, trong đó 

trọng tâm là những vấn đề 

về Nhà nước, pháp luật và 

pháp chế XHCN Việt 

Nam…  

Mục tiêu kĩ năng : Sau khi 

học xong học phần này, 

sinh viên có khả năng : 

Ứng dụng những kiến thức 

của khoa học luật và các 

khoa học của ngành luật 

khác vào thực tế cuộc sống 

hiện nay   

2 

 Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

1(ngày 17-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 21-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 8.1, 

thứ 7 

  Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

tự luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(tự luận)  

58 

Nói tiếng Hàn 

2 (K24, năm 1, 

HK2) 

- Về từ vựng: hiểu rõ ý 

nghĩa từ vựng và phát phát 

âm chuẩn tiếng Hàn Quốc 

- Hiểu ý nghĩa của các câu, 

các đoạn văn ngắn. 

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12-01-2019) 

đến tuần số: 10 

Quá trình: 30% ( 

chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

vấn đáp)  

Cuối kỳ: 50% 
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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 

- Dịch đoạn văn ngắn từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt 

theo chuẩn sơ cấp 2. 

- Áp dụng từ vựng vựng 

vào giao tiếp. 

  

(ngày 13-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 2.2, 

thứ 7 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

( vấn đáp) 

   

59 

Đọc tiếng Hàn 

2 (K24, năm 1, 

HK2) 

- Đạt được kỹ năng đọc 

hiểu tiếng Hàn ở trình độ 

vỡ lòng, đặt nền tảng cần 

thiết cho việc phát huy khả 

năng đọc hiểu chuyên 

ngành ở học phần tiếp theo. 

- Đạt được khả năng vận 

dụng thành thạo những 

mẫu câu cơ bản trong 

nhiều tình huống như chào 

hỏi xã giao, tự giới thiệu về 

mình, giới thiệu về gia 

đình, bạn bè, trường học, 

v.v... 

- Làm quen và yêu thích 

với môi trường học tập độc 

lập đối với một ngoại ngữ 

mới như tiếng Hàn. 

- Khắc phục tính thụ động, 

phát huy tính chủ động và 

tự giác ở mỗi cá nhân trong 

học tập thông qua các bài 

thực hành trực tiếp trên lớp 

và tự học ở nhà.  

2 

 Học phần gồm 20 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 09-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 10-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 5.2, 

6.2. 2.2, thứ 4 và thứ 

6.   

Quá trình: 30% ( 

chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận  

60 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết thúc 

Module 5 (Thiết 

kế bài trình 

chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(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 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) (50%)  

61 

Nghe tiếng 

Hàn 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học cung cấp các bài 

nghe với thiết kế và nội 

dung đa dạng có sử dụng từ 

ngữ và cấu trúc ngữ pháp 

đã học nhằm rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng nghe 

hiểu ở mức độ sơ cấp 2 

Môn học cũng rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

+ Làm việc nhóm: nghe 

theo cặp, theo nhóm để 

chia sẻ thông tin và trao 

đổi cách nghe hiệu quả, 

cách hiểu đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Hàn để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Hàn qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

2 

Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 12-01-2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 13-04-2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 4.2, 

thứ 7    

  Quá trình: 30% 

( chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

trắc nghiệm + tự 

luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(trắc nghiệm + tự 

luận  

62 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập + 

lý thuyết) hoặc 

tự luận (bài tập) 

+ trắc nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 



563 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

63 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

64 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 
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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 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

65 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

- Mục tiêu kiến thức : Sau 

khi học xong học phần này, 

sinh viên sẽ : Có kiến thức 

có bản về Nhà nước và 

pháp luật, về các khoa học 

pháp lý chuyên ngành, 

trong đó trọng tâm là 

những vấn đề về Nhà nước, 

pháp luật và pháp chế 

XHCN Việt Nam…  

- Mục tiêu kĩ năng : Sau khi 

học xong học phần này, 

sinh viên có khả năng : 

- Ứng dụng những kiến thức 

của khoa học luật và các 

khoa học của ngành luật 

khác vào thực tế cuộc sống 

hiện nay   

2 

 Học phần gồm 10 

bài, thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:1 

(ngày 15-09-2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 17-11-2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết ,  

Học tại phòng 8.1, 

thứ 7    

Quá trình: 30% ( 

chuyên cần, bài 

tập, phát biểu..) 

Giữa kỳ: 20% ( 

tự luận)  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại 

(tự luận) 

66 

Nói tiếng Nhật 

2 (K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học rèn luyện cho sinh 

viêc các kỹ năng:  

+ Vận dụng cách chia động 

từ thể -TE, -NAI, thể 

nguyên mẫu, -TA… và các 

cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

có sử dụng các thể động từ 

nêu trên, cũng như cấu trúc 

câu diễn tả yêu cầu, nhờ 

vả, xin phép; cấu trúc liên 

quan thời -thể, mối quan hệ 

Yari-morai (cho –nhận), 

cách nói câu điều kiện và 

cách vận dụng thể thân 

mật, thể lịch sự phù hợp 

từng tình huống và đối 

tượng đàm thoại trong cuộc 

sống thường nhật… 

+ Phát âm chính xác, rõ 

ràng, đặc biệt chú trọng 

phần trọng âm và ngữ điệu 

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

hỏi đáp, luyện tập đàm 

thoại và góp ý cho nhau 

trong quá trình luyện tập 

2 

Học phần gồm 12 

bài từ bài 1 đến bài 

12 giáo trình Minna 

no Nihongo 1, thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 8/1/2019) đến 

tuần số: 10 (ngày 

11/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 2.4, 

thứ 3 và phòng 7.3 

thứ 4 trong tuần.  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra vấn 

đáp 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi vấn đáp 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc   

67 

Đọc tiếng Nhật 

2 (K24, năm 1, 

HK2) 

 Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Khoảng 150 chữ Kanji 

trình độ sơ cấp được giới 

thiệu từ bài 11 đến bài 20 

giáo trình Kanji nằm trong 

hệ thống giáo trình Minna 

no Nihongo 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Đọc hiểu thực dụng ứng 

với nhu cầu và mục đích 

đọc của người đọc (đọc để 

tìm thông tin cần thiết, đọc 

để hiểu nội dung…) qua 

các bài đọc trình độ Sơ cấp 

1 

+ Làm việc nhóm: đọc theo 

cặp, theo nhóm để chia sẻ 

thông tin và trao đổi cách 

đọc hiệu quả, cách hiểu 

đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

2 

Nội dung học phần 

gồm:  

Đọc: bài 13 đến bài 

25 giáo trình Minna 

no Nihongo Shokyu 

1 – Yomeru Topic 

25 

Kanji: bài 13 đến bài 

25 giáo trình Minna 

no Nihongo Shokyu 

1 Kanji 

Giảng dạy trong 10 

buổi (10 tuần), 3 

tiết/buổi 

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

68 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết thúc 

Module 5 (Thiết 

kế bài trình 

chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) (50%)  

69 

Nghe tiếng 

Nhật 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học cung cấp các bài 

nghe với thiết kế và nội dung 

đa dạng có sử dụng từ ngữ và 

cấu trúc ngữ pháp đã học 

nhằm rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng nghe hiểu ở mức độ 

sơ cấp 1 

Môn học cũng rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

+ Làm việc nhóm: nghe 

theo cặp, theo nhóm để 

chia sẻ thông tin và trao 

đổi cách nghe hiệu quả, 

cách hiểu đúng… 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

2 

Học phần gồm 13 

bài từ bài 13 đến bài 

25 giáo trình Minna 

no Nihongo 1, thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 11/1/2019) 

đến tuần số: 10 

(ngày 14/4/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 2.2, 

thứ 6 và phòng 4.4 

thứ 7 trong tuần.  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc  

70 

Ngữ pháp 

Tiếng Nhật 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức:  

+ Cách chia động từ thể -

TE, -NAI, nguyên mẫu, -

TA, thể thông thường và 

các cấu trúc ngữ pháp có 

liên quan 

+ Cấu trúc câu diễn tả câu 

yêu cầu, xin phép; cấu trúc 

liên quan thời -thể; cấu trúc 

câu cấm đoán, nhiệm vụ 

phải thực hiện, câu khả 

năng, kinh nghiệm đã từng 

trải qua, trình bày sở thích 

cá nhân; cấu trúc câu có 

mệnh đề bổ nghĩa, mối 

quan hệ Yari-morai (cho-

nhận); cách biến đổi câu 

thân mật và câu lịch sự, 

câu trúc câu điều kiện giả 

định …vận dụng cơ bản 

trong các tình huống đàm 

thoại thông thường… 

+ Khoảng 600 từ mới ở cấp 

độ sơ cấp liên quan đến các 

chủ đề gần gũi với cuộc 

sống thường ngày như học 

tập, công việc… 

Và rèn luyện cho sinh viên 

các kĩ năng: 

+ Đặt câu, viết câu, dịch 

câu có sử dụng các thể 

động từ và các cấu trúc ngữ 

pháp nêu trên một cách 

chính xác và phù hợp  

+ Làm việc nhóm: cùng 

luyện tập đặt câu, luyện tập 

hỏi đáp, luyện tập dịch và 

góp ý cho cho nhau trong 

quá trình cũng như kết quả 

dịch của các bạn trong 

nhóm 

+ Tận dụng các nguồn tài 

liệu sẵn có trên các website 

học tiếng Nhật để nâng cao 

khả năng tự học; học tiếng 

3 

Học phần gồm 13 

bài từ bài 13 đến bài 

25 giáo trình Minna 

no Nihongo 1, thực 

hiện trong 15 buổi. 

 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 7/1/2019) đến 

tuần số: 15 (ngày 

6/5/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết,  

Học tại phòng 4.4, 

thứ 2 và phòng 7.3 

thứ 4 trong tuần.  

Quá trình: 30%, 

hình thức đánh 

giá: dự lớp, tham 

gia phát biểu, 

làm bài tập GV 

đưa ra 

 

Giữa kỳ: 20%, 

hình thức đánh 

giá: kiểm tra bài 

viết tự luận 

  

Cuối kỳ: 50% 

hình thức đánh 

giá: thi tự luận 

tập trung theo kế 

hoạch thi của 

trường  
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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 

Nhật qua sở thích (truyện 

tranh, hoạt hình, bài hát…) 

 

Đồng thời sinh viên có thái 

độ: 

+ Giúp sinh viên hình 

thành được đức tính cẩn 

thận, trung thực, kiên trì, 

trách nhiệm trong học tập 

và công việc 

  

 

25. Tâm lý học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

1 

Tâm lý học đại 

cương 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Kiến thức: Hiểu bản chất 

các hiện tượng tâm lý, các 

phạm trù cơ bản trong tâm 

lý học như ý thứ, hoạt 

động, giao tiếp, nhận thức.  

- Kỹ năng: Vận dụng phân 

tích các hiện tượng tâm lý 

trong cuộc sống. 

3 

 Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/09/2018) 

đến tuần số:(ngày 

03/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03,  

Học tại phòng 2.2 , 

thứ ba và phòng 2.2 

thứ năm trong tuần. 

  Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá: Tự luận 

(Không sử dụng 

tài liệu) 

2 

Tâm lý học đại 

cương 2 (K24, 

năm 1, HK1) 

- Kiến thức: Hiểu được 

khái niệm cảm xúc, tình 

cảm, quy luật của đời sống 

tình cảm, sự phát triển 

nhân cách và các yếu tố 

ảnh hưởng đến nhân cách 

- Kỹ năng: Vận dụng phân 

tích các hiện tượng trong 

cuộc sống.  

2 

 Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 05/11/2018) 

đến tuần số:  (ngày 

08/12/2018 ) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03,  

Học tại phòng 5.2 , 

thứ ba và phòng 2.2 

thứ năm trong tuần. 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá: Tự luận 

(Không sử dụng 

tài liệu) 

3 

Sinh lý thần 

kinh (K24, năm 

1, HK1) 

- Kiến thức: Hiểu được lịch 

sử phát triển và quan điểm 

cơ bản của các trường phái 

Tâm lý học 

- Kỹ năng: Trình bày vấn 

đề theo logic phát triển  

3 

 Học phần gồm 9 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số:  (ngày 

22/12/2019) 

 Thảo luận 

nhóm: 25%, phát 

biểu: 5%, kiểm 

tra cá nhân: 

15%, Cuối kì: 

55% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

Số tiết trong 1 buổi: 

3,  

Học tại phòng 3.1 

thứ sáu. 

4 

Lịch sử Tâm lý 

học (K24, năm 

1, HK2) 

- Kiến thức: Hiểu các lý 

thuyết bàn về nhân cách. 

Phân tích được cấu trúc 

nhân cách, quá trình hình 

thành và phát triển nhân 

cách.  

- Kỹ năng: Vận dụng phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình phát triển 

nhân cách.  

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 07/01/2019) 

đến tuần số:  (ngày 

23/03/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4,  

Học tại phòng 5.2, 

thứ ba. 

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá: Tự luận 

(Không sử dụng 

tài liệu) 

5 

Tâm lý học 

phát triển 1 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Trang bị cho SV (SV) các 

kiến thức về: bản chất; quy 

luật, các yếu tố chi phối; 

đặc điểm phát triển tâm lý 

của các giai đoạn lứa tuổi 

thai nhi, hài nhi, ấu nhi, 

mẫu giáo, nhi đồng, thiếu 

niên và thanh thiếu niên. 

- Vận dụng những quy luật 

về sự phát triển tâm lý lứa 

tuổi và các đặc điểm tâm lý 

của từng giai đoạn lứa tuổi 

vào tham vấn, trị liệu và 

quản lý nhân sự 

3 

 Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 07/01/2019) 

đến tuần số:  (ngày 

23/03/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03,  

Học tại phòng 5.2 , 

thứ hai và phòng 5.2 

thứ tư trong tuần. 

  Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá: Tự luận 

(Không sử dụng 

tài liệu) 

6 

Tâm lý học 

phát triển 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Trang bị cho SV kiến 

thức cơ bản về điều kiện 

phát triển tâm lí và những 

đặc điểm tâm lí đặc trưng 

của người trưởng thành; 

quá trình phát triển nhận 

thức, xúc cảm – tình cảm, 

nhân cách của người 

trưởng thành. 

- Nhận diện và giải thích 

được sự phát triển nhận 

thức, tình cảm, nhân cách 

của người trưởng thành. 

2 

 Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số:  

(ngày 01/04/2019) 

đến tuần số:  (ngày 

11/05/2019) 

Số tiết trong 1 buổi: 

03,  

Học tại phòng 5.2 , 

thứ hai và phòng 5.2 

thứ tư trong tuần. 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá: Tự luận 

(Không sử dụng 

tài liệu) 

7 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- -Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- -Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

8 

Môi trường và 

con người 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 

 Môn học được xây dựng 

dành cho sinh viên không 

chuyên về môi trường, giúp 

sinh viên lĩnh hội những 

kiến thức cơ bản về môi 

trường, mối quan hệ tương 

hỗ giữa con người và môi 

trường, cơ sở khoa học môi 

trường, nguyên nhân và 

hậu quả của ô nhiễm môi 

trường và biến đổi khí hậu, 

các giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm và thích ứng với tác 

động của biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm bài tập 

tại lớp, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng làm 

việc độc lập, làm việc 

nhóm, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học, theo lịch 

của phòng Đào tạo 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20% 

Cuối kỳ:60% 

 



571 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

Ngoài ra, môn học cũng 

góp phần hình thành ý thức 

bảo vệ môi trường trong 

cuộc sống hàng ngày và 

các hoạt động nghề nghiệp 

trong tương lai. 

9 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

10 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

11 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập + 

lý thuyết) hoặc 

tự luận (bài tập) 

+ trắc nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

12 

Giáo dục thể 

chất 1 (K24, 

năm 1, HK2) 

 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

13 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

14 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 
Phương pháp 

đánh giá SV 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

15 

 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết thúc 

Module 5 (Thiết 

kế bài trình 

chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) (50%) 

 

26. Quan hệ công chúng 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Đạo Đức Nghề 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK1) 

Giúp sinh viên nhận thực 

được giá trị của nghề 

nghiệp 

2 

Học phần có 4 

chương, được thực 

hiện trong 10 buổi 

Giữa kỳ: bài viết 

(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 

Nắm bắt phẩm chất đạo 

đức của người làm truyền 

thông 

Rèn luyện tác phong 

chuyên nghiệp trong công 

việc 

Giải quyết các tình huống 

trong thực tiễn một cách dễ 

dàng.  

học. Bắt đầu từ ngày 

10/09/2018-

19/11/2018. Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi học 3 tiết tại 

phòng 7.5 và 7.6 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận(70%) 

2 

Tổ chức SX 

Ch.Trình 

Video (K21, 

năm 4, HK1) 

Hiểu kết cấu chung của 

một chương trình Video, 

xây dựng được kết cấu một 

chương trình Video. Tìm 

hiểu quy trình sản xuất 

chương trình Video và thực 

hiện được một chương 

trình Video. 

3 

Học phần gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 12 buổi học lý 

thuyết tại lớp, 2 buổi 

học thực tế, 1 buổi 

nhận xét góp ý. Bắt 

đầu từ ngày 

10/09/2018-

22/12/2018. Học vào 

chiều thứ 5 và Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

5.6 và 5.5  

Quá trình: Làm 

bài nhóm (20%) 

Giữa kỳ: bài viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

sản phẩm (50%) 

3 

Báo Điện Tử 

(K21, năm 4, 

HK1) 

+ Về kiến thức: SV nắm 

được những yếu tố cơ bản 

của báo in như: 

- Tầm quan trọng của báo 

in (một trong bốn loại hình 

báo chí cơ bản) 

- Đặc điểm, diện mạo, xu 

hướng phát triển của báo in 

- Mô hình tổ chức tòa soạn 

báo in 

- Phương thức tác nghiệp 

của phóng viên, biên tập 

viên báo in, 

- Kinh tế báo chí đối với 

báo in; 

- Những yêu cầu đặt ra của 

phóng viên, biên tập viên 

và cán bộ quản lý tòa soạn 

báo in. 

+ Về kỹ năng: Có những 

kỹ năng cơ bản về thực 

hiện nội dung và hình thức 

bộ môn 

2 

Học phần có 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi.Bắt 

đầu từ ngày 

12/09/2018-

19/11/2018. Học vào 

sáng thứ 4. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 7.1.  

Quá trình: Làm 

bài nhóm (20%) 

Giữa kỳ: bài viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi  

trắc nghiệm 

(50%) 

4 

Xây 

dựng,quảng bá 

thương hiệu 

(K21, năm 4, 

HK1) 

- Tìm hiểu sự ra đời và phát 

triển của thương hiệu & 

nhãn hiệu trên thế giới và 

Việt Nam. 

3 

Học phần này có 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi.Bắt 

đầu từ ngày 

10/09/2018-

Quá trình: Làm 

bài cá 

nhân(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 

- Phân biệt sự khác nhau 

giữa thương hiệu & nhãn 

hiệu. 

- Thấu hiểu được vai trò của 

thương hiệu đối với một 

doanh nghiệp, một quốc 

gia trong môi trường kinh 

doanh hiện đại. 

- Thấu hiểu quy trình & 

phương pháp để xây dựng 

một thương hiệu thành 

công. 

- Nghiên cứu một số phương 

tiện để quảng bá & duy trì 

hình ảnh thương hiệu. 

- Tìm hiểu một số phương 

pháp định giá thương hiệu 

đang được áp dụng trên thế 

giới để vận dụng vào tình 

hình thực tế tại Việt Nam. 

- Tìm hiểu một số quan điểm 

khác nhau trong quá trình 

xây dựng thương hiệu 

trong xu thế toàn cầu hóa.  

22/12/2018. Học vào 

chiều thứ 5 và Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

5.5 và 5.6 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(20%) 

Cuối kỳ: Thi  

(60%) 

5 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sinh viên 

những kỹ năng cơ bản cần 

thiết cho việc làm bài thi 

TOEIC dạng mới đạt hiệu 

quả cao. Nếu học tập 

nghiêm túc, sinh viên có 

thể: 

- Đối với kỹ năng nghe 

hiểu: nghe hiểu và hoàn 

thành các phần thi nghe 

của bài thi TOEIC theo thể 

thức mới bao gồm: Hình 

ảnh, Câu hỏi-trả lời, Bài 

hội thoại ngắn và Bài nói 

ngắn 

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

O nắm vững những điểm 

ngữ pháp thông dụng đối 

với bài thi TOEIC theo thể 

thức mới và vận dụng vào 

việc hoàn thành tốt phần 

thi Incomplete sentences và 

Text completion 

5 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

12/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

O quen thuộc với các dạng 

câu hỏi và dạng bài đọc 

thường gặp trong bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

và hoàn thành tốt phần thi 

Đọc hiểu 

- Về vốn từ vựng: biết, 

hiểu và vận dụng một số 

lượng lớn từ vựng tiếng 

Anh thông dụng cho bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

liên quan đến những ngành 

nghề như: nhân sự, tài 

chính, ngân hàng, sức 

khỏe, du lịch khách sạn… 

6 

Chương trình 

truyền hình 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Hiểu lý luận, lý thuyết cơ 

bản về Truyền hình, các 

chương trình truyền hình, 

viết tin, phóng sự Truyền 

hình và sắp xếp các chương 

trình Truyền hình sáng tạo, 

phù hợp.  

2 

Học phần này có 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi.Bắt 

đầu từ ngày 

10/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

7.6 và 7.5 

Quá trình: Làm 

bài nhóm(20%) 

Giữa kỳ: thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

7 

Thi Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Giúp sinh viên hoàn thiện 

kiến thức kỹ năng có liên 

quan đến chuyên ngành 

được học. 

Sinh viên biết cách áp dụng 

các lý luận ngành để phân 

tích chuyên sâu các vấn đề 

của ngành học 

10 

Thi 1 học phần tổng 

hợp, thời gian làm 

bài 180 phút, sinh 

viên không sử dụng 

tài liệu.. 

 

8 

Khóa luận tốt 

nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Nâng cao nhận thức người 

làm PR 

Thể hiện kỹ năng phân tích 

các dữ liệu PR 

Thực hiện viết báo cáo 

khoa học 

Rèn luyện kỹ năng thuyết 

trình  

10 

Thực hiện viết khóa 

luận tốt nghiệp từ 

15/12/2018-

10/05/2019 

 

9 

T.Tập 

PR&Báo chí 

TruyềnThông 

2 (K21, năm 4, 

HK2) 

Nâng cao nhận thức vai trò 

và trách nhiệm của người 

PR 

Tiếp cận làm quen với các 

công việc liên quan tới 

nghề nghiệp PR và truyền 

thông 

Tìm hiểu cơ quan, đơn vị 

cùng với những hoạt động 

10 

Được chia thành 2 

giai đoạn từ ngày 

24/12/2018-

26/01/2019 và từ 

ngày 18/02-

23/03/2019 (Sinh 

viên thực tập trước 

tết 5 tuần và sau tết 

5 tuần). SV thực tập 
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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 

liên quan tới PR và truyền 

thông. 

Tổ chức thực hiện công 

việc cá nhân và theo nhóm.  

tại các doanh nghiệp 

và được hướng dẫn 

bởi giảng viên.  

10 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng cáo, 

tin tức/ phát thanh/ du lịch, 

tin nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

Viết bài PR và 

thông cáo báo 

chí (K22, năm 

3, HK1) 

Cung cấp kiến thức và kỹ 

năng cho người học về Viết 

bài PR và thông cáo báo 

chí. Hoàn thành môn, 

người học nắm được các 

yêu cầu cơ bản của một 

Thông cáo báo chí và một 

bài PR, phân biệt bài PR, 

bài quảng cáo và bài báo 

thông thường. Cung cấp 

cho người học cách lên kế 

hoạch đăng bài PR, gửi 

thông cáo báo chí hiệu quả, 

chuẩn bị cho buổi họp báo, 

hội nghị…  

2 

Môn học có 3 

chương, thực hiện 

trong 9 buổi học, 1 

buổi học thực tế.Bắt 

đầu từ ngày 

14/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 6. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

7.2 và 6.1 

Quá trình: Làm 

bài nhóm(20%) 

Giữa kỳ: thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

12 

Pháp luật 

truyền thông 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Sau khi hoàn thành học 

phần này, người học sẽ/có 

thể: 

Về kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức cơ 

bản, hiểu biết một cách hệ 

thống về pháp luật báo chí 

và xuất bản, quản lý nhà 

nước đối với hoạt động 

báo chí và xuất bản, các 

khái niệm cũng như các 

quy định pháp luật cụ thể 

về hoạt động báo chí và 

xuất bản; trách nhiệm 

pháp lý của cơ quan báo 

chí, nhà báo, độc giả, khán 

thính giả, nhà xuất bản… 

trong lĩnh vực báo chí và 

xuất bản. 

Về kỹ năng: 

- Ứng xử hợp pháp khi tác 

nghiệp và làm công tác 

chuyên môn của nhà báo 

hay quản lý cơ quan báo 

chí sau khi ra nghề. 

Về thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng và 

kiên định chấp hành các 

quy định pháp lý khi tác 

nghiệp và biết đấu tranh 

với các hiện tượng vi 

phạm luật báo chí và xuất 

bản. 

Các mục tiêu khác: 

2 

Môn học có 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ ngày 

12/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 4. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

7.2 

Quá trình: Làm 

bài nhóm(20%) 

Giữa kỳ: thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

sản phẩm (50%) 
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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 

- Được rèn luyện tư duy 

logic, cách lập luận chặt 

chẽ 

- Được rèn luyện kỹ năng 

thuyết trình và làm việc 

nhóm 

- Được rèn luyện kỹ năng 

và thói quen tự nghiên cứu  

13 

PR và quảng 

cáo (K22, năm 

3, HK1) 

- Sinh viên hiểu rõ các khái 

niệm quảng cáo chính yếu 

và các công cụ quảng cáo 

cơ bản 

- Phân biệt được PR và 

quảng cáo; biết được mối 

quan hệ hữu cơ giữa PR và 

quảng cáo 

- Biết được tầm quan trọng 

của quảng cáo trong một tổ 

chức và nền kinh tế hiện 

nay 

- Sinh viên có thể xây dựng 

và viết được một kế hoạch 

quảng cáo cơ bản 

- Áp dụng các công cụ 

quảng cáo cơ bản vào thực 

hành ngoài xã hội 

- Sinh viên có thêm kĩ năng 

thuyết trình trước đám 

đông và phản biện tốt cho 

một kế hoạch quảng cáo 

truyền thông cụ thể 

  

2 

Môn học có 6 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi 

học.Bắt đầu từ ngày 

11/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

11.2 và 11.1 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

sản phẩm (50%) 

14 

Viết và biên 

tập tin (K22, 

năm 3, HK1) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên lĩnh hội 

được các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản trong hai 

mảng nội dung chính: ở 

mảng nội dung thứ nhất, 

sinh viên hiểu rõ bản chất 

của tin tức báo chí hiện đại 

cũng như các vấn đề lý 

thuyết truyền thông xoay 

quoanh tin tức báo chí hiện 

đại, bước đầu hình thành 

kỹ năng thu thập, xây dựng 

và thể hiện các loại hình tin 

tức báo chí khác nhau. Ở 

mảng nội dung thứ hai, 

sinh viên nắm bắt được 

2 

Môn học có 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi 

học.Bắt đầu từ ngày 

15/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 7. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 7.2 

và 7.6 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

sản phẩm (50%) 
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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 

những nội dung chính của 

công tác biên tập tin, hiểu 

rõ bản chất mối quan hệ 

giữa biên tập viên với các 

bộ phận khác trong tòa 

soạn (đặc biệt là với phóng 

viên) cũng như tầm quan 

trọng của hoạt động biên 

tập đối với sự phát triển 

của cơ quan truyền thông. 

Về mặt kỹ năng, sinh viên 

bước đầu nắm được những 

thao tác biên tập (lựa chọn 

nội dung đăng tải, chỉnh 

sửa nội dung sao cho phù 

hợp, chỉnh sửa hình thức 

trình bày ...) đối với loại 

hình tin báo chí cũng như 

hình thành “phản xạ biên 

tập” khi tiếp xúc (đọc văn 

bản) với tin báo chí. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm tiểu 

luận, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng làm 

việc độc lập, làm việc 

nhóm, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

Ngoài ra, học phần góp 

phần củng cố thêm những 

thái độ sau cho sinh viên: 

tôn trọng bản thân mình, 

tôn trọng người khác, tôn 

trọng sự thật khách quan; 

nhanh nhạy nắm bắt những 

thay đổi của đời sống xã 

hội; có tinh thần phục vụ 

cộng đồng, ham học hỏi, 

sáng tạo.  

15 

ảnh và kỹ thuật 

nhiếp ảnh 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Biết vận dụng được kỹ 

năng xử lý máy ảnh kỹ 

thuật số qua giao tiếp và 

công việc hàng ngày khi tốt 

nghiệp. Sinh viên được trau 

dồi kiến thức và nghệ thuật 

tạo hình và kỹ năng sử 

2 

Môn học có 6 

chương và thực hiện 

trong 10 buổi học. 

Bắt đầu từ ngày 

14/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 6. Mỗi 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi 

viết+ nộp sản 

phẩm (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 

dụng máy ảnh kỹ thuật số 

với các bài giảng trên lớp 

giàu thực tế & buổi tác 

nghiệp ngooài trời thú vị.  

buổi 3 tiết tại phòng 

5.6 và 7.2 

16 

Xử lý khủng 

hoảng truyền 

thông (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học sẽ cung cấp cho 

sinh viên: 

• Thế nào là khủng hoảng 

truyền thông- Cách nhân 

diện khủng hoảng 

• Nắm được các bước trong 

quy trình xử lý khủng 

hoảng 

• Cách làm việc với truyền 

thông và xử lý hậu quả 

khủng hoảng 

• Học tập cách xử lý khủng 

hoảng từ những case-

studies kinh điển  

2 

Môn học có 4 

chương, được thực 

hiện trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 7. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 7.6 

và 7.2 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

17 

Báo in và báo 

mạng (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức đại 

cương về loại hình báo in 

và báo mạng, là hai 

phương tiện truyền thông 

đại chúng phổ biến hiện 

nay. Những kiến thức này 

là điều kiện tiên quyết để 

sinh viên đi vào các môn 

chuyên sâu và cũng là nền 

tảng cho những người 

muốn làm việc trong lĩnh 

vực báo chí nói chung. 

Hiểu rõ đặc trưng của báo 

in và báo mạng để thấy 

điểm khác biệt, thế mạnh 

cũng như hạn chế của nó so 

với các loại hình truyền 

thông khác, nhờ đó sẽ phát 

huy được tối đa sức mạnh 

của hai loại hình báo chí 

này. 

Kết quả dự kiến: sinh viên 

nắm chắc nguyên tắc - cách 

thực hiện báo in và báo 

mạng đạt hiệu quả cao về 

truyền thông, phù hợp với 

nhiều điều kiện khác nhau 

về kinh phí cũng như nhân 

lực 

2 

Môn học có 10 

chương và thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ ngày 

11/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 3. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 11.1 

và 11.2 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi trắc 

nghiệm (50%) 
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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 

18 

Thể hiện ý 

tưởng 

(Copywriter) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Sinh viên biết được tính 

chất công việc, kiến thức 

cơ bản của người làm 

Copywriting – Sáng tạo ý 

tưởng cho ngành Quảng 

cáo, Truyền thông và Quan 

hệ Công chúng. Nâng cao 

hiểu biết của sinh viên về 

nghề Quan hệ Công chúng, 

các công việc hỗ trợ, kết 

hợp với nhau khi sáng tạo 

chiến dịch quảng bá. 

Cung cấp cho sinh viên 

quy trình, các phần cơ bản 

của các mẫu quảng cáo, 

biết khơi gợi trí sáng tạo, 

óc tưởng tượng và tìm tòi 

đến những cái mới, cái lạ. 

Cung cấp kiến thức thuộc 

ngành công nghiệp quảng 

cáo: sự phát triển của các 

hình thức quảng cáo, tích 

hợp các phương thức 

quảng cáo, ảnh hưởng của 

công nghệ đến hoạt động 

quảng cáo, sáng tạo.  

2 

Môn học có 3 

chương và thực hiện 

trong 10 buổi học. 

Bắt đầu từ ngày 

11/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 3. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 11.1 

và 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

19 
Kiến tập (K22, 

năm 3, HK2) 

Nâng cao nhận thức vai trò 

và trách nhiệm của người 

PR 

Tiếp cận làm quen với các 

công việc liên quan tới 

chương trình học 

Tham gia làm các việc mà 

đơn vị phân công. 

Tìm hiểu cơ quan, đơn vị 

cùng với những hoạt động 

liên quan tới PR và truyền 

thông. 

Biết tổ chức thực hiện công 

việc cá nhân và theo nhóm  

3 

Từ ngày 17 06/2019-

13/07/2019 tại 

doanh nghiệp  

Điểm doanh 

nghiệp chấm: 

30%, điểm giảng 

viên hướng dẫn 

chấm: 70% 

20 

Phỏng vấn và 

trả lời phỏng 

vấn (K22, năm 

3, HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản 

nhất về phỏng vấn: Khái 

niệm, đặc trưng của phỏng 

vấn, phân biệt phỏng vấn 

với các thể loại báo chí 

khác, các cách thức làm 

phỏng vấn… 

2 

Môn học này có 5 

chương và thực hiện 

trong 10 buổi học. 

Bắt đầu từ ngày 

07/01/2019-

06/04/2019. Học vào 

chiều thứ 2, mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

3.2 và 3.6 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (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 

- Sinh viên hiểu về quy 

trình thực hiện phỏng vấn 

báo chí (từ khâu chuẩn bị, 

tiến hành phỏng vấn, xử lý 

thông tin sau phỏng vấn), 

đồng thời biết được sự 

khác nhau trong thực hiện 

phỏng vấn đối với từng loại 

hình báo chí khác nhau. 

- Sinh viên nắm được 

những bí quyết để phỏng 

vấn thành công: kỹ thuật 

phá băng, bí quyết đặt câu 

hỏi hay, các câu hỏi nên 

tránh, cách xử lý tình 

huống… 

- Sinh viên thực hành các 

kỹ thuật hỏi và trả lời 

phỏng vấn. 

- Tiếp cận cuộc phỏng vấn 

dưới góc độ người làm PR, 

SV nắm được khâu chuẩn 

bị cần thiết trước phỏng 

vấn, cách thức trả lời 

phỏng vấn. 

- Diễn giải và thực hành xử 

lý thông tin sau phỏng vấn 

đối với phóng viên và nhân 

viên PR. 

- Giải thích và vận dụng 

thành thạo cách tác động 

sau phỏng vấn để bài viết 

có lợi cho cá nhân/doanh 

nghiệp được phỏng vấn. 

- Tìm hiểu cách thức tổ 

chức họp báo và tham gia 

trả lời phỏng vấn trong họp 

báo, đặc biệt là họp báo xử 

lý khủng hoảng. 

- Giúp SV có khả năng 

giao tiếp, giải quyết vấn đề, 

thuyết trình tốt thông qua 

thực hành tình huống trên 

lớp, thuyết trình nhóm. 

- SV có khả năng giao tiếp, 

diễn tả bằng văn bản viết 

qua email, báo cáo, bài 

báo. Sử dụng các phương 

tiện bổ trợ trong quá trình 
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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 

thực hiện phỏng vấn: 

email, máy ảnh, máy ghi 

âm, ghi hình… 

- Thông qua học phần sinh 

viên có thể tự tin thực hiện 

các buổi phỏng vấn đăng 

báo và phỏng vấn để làm 

truyền thông.  

21 

Hoạch định CL 

và QT chương 

trình PR (K22, 

năm 3, HK2) 

Môn học này được thiết kế 

để truyền đạt cho sinh viên 

những kiến thức và kỹ 

năng cần  thiết trong việc 

hoạch định chiến lược và 

quản trị chương trình quan 

hệ công chúng; thông qua 

một quá trình giải quyết 

vấn đề có hệ thống dựa trên 

lý thuyết nghiên cứu và 

thực tế làm việc. Thông 

qua các bài đọc, bài giảng, 

bài tập và thảo luận, sinh 

viên sẽ nghiên cứu sâu các 

bước cần thiết của các quá 

trình: nghiên cứu, thiết lập 

mục tiêu, lên chương trình, 

đánh giá và quản lý. Sử 

dụng các nghiên cứu tình 

huống thực tế, sinh viên sẽ 

phân tích và đánh giá các 

chiến dịch quan hệ công 

chúng thực tế liên quan đến 

các chức năng khác nhau 

của quan hệ công chúng, 

chẳng hạn như quan hệ với 

truyền thông và quan hệ 

nội bộ nhân viên 

2 

Môn học có 8 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 08/01/2019-

06/04/2019. Học vào 

sáng thứ 3, mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 4.5 

và 4.2 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

22 

PR nội bộ và 

cộng đồng 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Sinh viên nắm bắt được 

những kiến thức về PR nội 

bộ và các hoạt động cộng 

đồng của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, các kỹ năng 

xây dựng và hoạch định 

chiến lược PR nội bộ và 

cộng đồng,.... cũng được 

làm rõ. Sinh viên am hiểu 

hoạt động truyền thông nội 

bộ gắn liền với văn hóa 

doanh nghiệp hoặc các 

chương trình truyền thông 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học.  Bắt đầu từ 

ngày 07/01/2019-

06/04/2019. Học vào 

chiều thứ 2, mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

3.6 và 3.2 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 
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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 mục tiêu vì cộng đồng; 

biết cách tổ chức, thực hiện 

các sự kiện phù hợp với nội 

bộ doanh nghiệp hay hoạt 

động cộng đồng. Nắm 

được nội dung và phương 

thức họat động và tổ chức 

thực hiện các chương trình 

PR nội bộ để đạt hiệu quả 

tốt nhất, cụ thể là : biết 

cách xây dựng kế hoạch 

PR nội bộ trên cơ sở đánh 

giá tình hình, xác định mục 

tiêu, hoạch định ngân sách; 

đánh giá kết quả; thiết lập 

các mối quan hệ trong PR 

nội bộ … 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, trong quá trình học 

tập, tham gia xây dựng bài 

trên lớp và làm tiểu luận, 

môn học góp phần hình 

thành kỹ năng làm việc 

nhóm, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên.  

23 

Tổ chức sự 

kiện (K22, 

năm 3, HK2) 

Sinh viên nắm được các lý 

thuyết cơ bản về Sự kiện 

và Quy trình tổ chức sự 

kiện. Sinh viên nắm bắt 

được cách thức lên kế 

hoạch triển khai một sự 

kiện, lựa chọn ý tưởng, 

quản lý khâu nội dung và 

sản xuất. Môn học cũng sẽ 

cung cấp cho sinh viên 

cách thức lên ý tưởng cho 

một sự kiện, kĩ năng 

thương thảo với khách 

hàng, phương pháp làm 

việc nhóm hiệu quả, phân 

công công việc, xử lý tình 

huống và làm việc một 

cách khoa học.  

2 

Môn học có 3 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 08/01/2019-

06/04/2019. Học vào 

sáng thứ 3, mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 4.2 

và 4.5 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

24 

Anh văn 

chuyên ngành 

PR 1 (K22, 

năm 3, HK2) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sv nhóm 

ngành truyền thông K22 

những thuật ngữ, khái niệm 

và từ vựng chuyên ngành 

3 

Môn học có 6 

chương và được 

thực hiện trong 15 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 09/01/2019-
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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 

truyền thông.  Đồng thời 

sinh viên được trang bị kỹ 

năng ngôn ngữ cần thiết 

cho việc làm bài thi TOEIC 

dạng mới đạt hiệu quả cao. 

Nếu học tập nghiêm túc, 

sinh viên có thể: 

Đối với kỹ năng nghe hiểu: 

Nghe hiểu các bài thuyết 

giảng trong lĩnh vực truyền 

thông và tổ chức sự kiện. 

Nghe hiểu và làm bài hiệu 

quả phần nghe của bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

bao gồm: Bài hội thoại 

ngắn và Bài nói ngắn để 

đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu 

ra tiếng Anh theo quy định 

của khoa Truyền Thông và 

Nghệ Thuật và trường Đại 

học Văn Lang. 

Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

Nắm vững thuật ngữ và từ 

vựng chuyên ngành truyền 

thông để có thể đọc hiểu 

tốt tài liệu chuyên ngành  

Vận dụng khả năng đọc 

hiểu vào việc hoàn thành 

tốt phần thi Incomplete 

sentences, Text 

completion, và bài đọc 

ngắn của bài thi đọc hiểu 

TOEIC. 

11/05/2019. Học vào 

sáng thứ 4, mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 2.2 

và 2.4 

25 

Kỹ năng giao 

tiếp (K23, năm 

2, HK1) 

Trang bị cho Sinh viên 

những kiến thức căn bản về 

giao tiếp ứng xử trong cuộc 

sống, hiểu biết về văn hóa, 

giao tiếp trong xã hội, gia 

đình, cơ quan. 

Thực tập các tình huống 

giao tiếp được đặt ra trong 

quá trình học tập để từ đó 

có những trải nghiệm và 

được hướng dẫn các 

phương cách giao tiếp hiệu 

quả. 

Trao đổi và giải đáp các 

thắc của sinh viên về 

những tình huống giao tiếp 

2 

Môn học có 5 

chương và thực hiện 

trong 10 buổi học 

Quá trình: Làm 

bài tập(10%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi viết 

(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 

trong thực tế để cùng nhau 

chia sẻ kinh nghiệm. 

26 

Mỹ học đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

lịch sử, lý luận về Mỹ học, 

mối quan hệ giữa Mỹ học 

với các ngành KHXH và 

NV, thị hiếu thẩm mỹ về 

cái đẹp của cá nhâ và xã 

hội 

- Rèn luyện cho sinh viên 

xây dựng kỹ năng trong 

cảm thụ, đánh giá và sáng 

tạo cái đẹp trong cuộc sống 

hàng ngày và trong nghề 

nghiệp 

- Rèn luyện cho sinh viên 

tư duy phản biện trong quá 

trình tiếp nhận tri thức,có 

thái độ đẹp trong giao tiếp 

xã hội; Có thái độ nghiêm 

túc và ý thức học tập suốt 

đời  

2 

Môn học có 6 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 10/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

9.1 và 9.3 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi viết 

(50%) 

27 

Pháp luật đại 

cương (K23, 

năm 2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

Chương 1: Đại 

cương về Nhà 

nước và Pháp luâṭ 

Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

- Kiểm tra giữa 

kỳ (thi viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không sử 

dụng tài liệu): 

60%  

28 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học (K23, 

năm 2, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

phương pháp nghiên cứu 

khoa học, bản chất của quá 

trình nghiên cứu. 

2 

Môn học có 6 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi. Môn học có 6 

chương và được 

thực hiện trong 10 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 
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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 

-  Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để xác 

định các đề tài về thuộc 

chuyên ngành học, viết 

được 1 đề cương nghiên 

cứu hoàn chỉnh, có khả 

năng tham gia thực tiễn để 

thu thập và xử lý thông tin, 

biết cách viết 1 báo cáo 

khoa học, trình bày những 

quan điểm, ý kiến cá nhân 

về kết quả nghiên cứu. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề, kỹ năng thực hiện 

nghiên cứu trong truyền 

thông.  

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 13/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 5. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

9.3 và 9.1 

29 

Văn học Việt 

Nam (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho sinh viên tri 

thức về văn học nghệ thuật, 

văn hóa, xã hội hiện đại 

Việt Nam; 

- Khơi gợi, củng cố năng lực 

tư duy hình tượng – cảm 

tính cho sinh viên; 

- Khơi dậy tinh thần nhân 

văn, khai phóng. 

- Hướng dẫn người học vận 

dụng tư duy văn học vào 

hoạt động quan hệ công 

chúng hiện đại.  

2 

Môn học có 4 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 10/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

9.1 và 9.3 

Quá trình: Làm 

bài tập(10%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi viết 

(60%) 

30 

Anh văn 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

- Tự học, tự nghiên cứu 

31 

Marketing căn 

bản (K23, năm 

2, HK1) 

• Các khái niệm, thuật ngữ 

marketing cơ bản 

• Nguyên lý căn bản của 

marketing 

• Nghiên cứu thị trường – 

Hành vi khách hàng 

• Các công cụ marketing mix 

(Sản phẩm, Định giá, Phân 

phối, Chiêu thị) 

Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tư duy giải 

quyết các vấn đề, thuyết 

trình. 

Đồng thời giúp cho sinh 

viên có thái độ: trung thực, 

nghiêm túc thực hiện các 

quy định và thái độ tích 

cực trong học tập  

2 

Môn học có 9 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 13/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 5. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 9.1 

và 9.3 

Quá trình: Làm 

bài tập(10%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(40%) 

Cuối kỳ: Thi viết 

(50%) 

32 

Nghiệp vụ 

ngoại giao 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về lĩnh vực hoạt động 

nghiệp vụ của ngành ngoại 

giao, đặc biệt là các lĩnh 

vực về công tác đối ngoại. 

Hiểu biết về các nguyên 

tắc, nghi lễ, nghi thức trong 

Lễ tân ngoại giao và đối 

ngoại, đặc biệt là lễ tân 

trong kinh doanh nhằm 

phục vụ thiết thực cho 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 11/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 3. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 9.3 

và 9.1 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi viết 

(50%) 
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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 

công việc đối ngoại. Bên 

cạnh các bài giảng về kiến 

thức lễ tân ngoại giao và 

nghiệp vụ lễ tân, sinh viên 

được vận dụng các kiến 

thức này để giải quyết các 

tình huống trong đối ngoại 

và lên kế hoạch tổ chức 

một số hoạt động lễ tân 

liên quan đến công việc 

chuyên môn.  

33 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của 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 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

34 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

35 

Quản trị học 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Về mặt lý thuyết: cung cấp 

những kiến thức nền tảng 

về quản trị cho sinh viên 

kinh tế nói chung và đặc 

biệt sinh viên ngành kinh 

doanh thương mại, quản trị 

kinh doanh nói riêng. Giúp 

sinh viên hiểu chức năng 

cơ bản của quản trị là 

hoạch định, tổ chức, lãnh 

đạo và kiểm tra. Ngoài ra 

còn giới thiệu cho sinh 

viên các kỹ năng mà một 

nhà quản trị cần để thực 

hiện tốt vai trò và chức 

năng của quản trị 

- Thực hành: sinh viên có 

thể áp dụng lý thuyết đã 

học để thảo luận các tình 

huống quản trị đơn giản 

nhằm làm quen với cách 

giải quyết khác nhau đối 

với một vấn đề quản trị, từ 

đó có thể hiểu quản trị là 

một khoa học hay nghệ 

thuật giúp người học phải 

làm thế nào để có thể trở 

thành một nhà quản trị 

giỏi.  

2 

Môn học có 8 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 14/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 6. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

9.1 và 9.3 

Quá trình: Làm 

bài tập(10%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Thi viết 

(60%) 

36 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Quá trình: 

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 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

37 

Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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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 

trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

38 

Văn hóa doanh 

nghiệp (K23, 

năm 2, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

Văn hóa, văn hóa doanh 

nghiệp; quá trình xây dựng 

phát triển văn hóa doanh 

nghiệp và truyền thông 

doanh nghiệp… 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết về quá 

trình để thực hiện các 

nghiên cứu thực tế ở doanh 

nghiệp, quá trình hình 

thành và phát triển văn hóa 

doanh nghiệp nhằm xác 

định mục tiêu truyền thông 

doanh nghiệp hiệu quả đối 

với từng quá trình và được 

áp dụng trong xây dựng và 

phát triển văn hóa doanh 

nghiệp thực tế hiện nay ; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng thực hiện 

nghiên cứu trong triển khai 

thực hiện, khả năng làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời. 

2.2. Kết quả học tập 

mong đợi (Chuẩn đầu ra - 

CĐR) của học phần 

(CELOs - Course 

2 

Môn học có 10 

chương, được thực 

hiện trong 10 buổi.  

Bắt đầu từ ngày 

09/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

chiều thứ 5. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

2.6 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

39 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 
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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 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

40 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian  

41 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giúp sinh viên nắm vững 

các khái niệm cơ bản của 

văn hóa, các đặc trưng - 

chức năng và cấu trúc của 

văn hóa. nhận diện văn hóa 

Việt Nam qua không gian 

văn hóa Việt Nam cụ thể. 

- Giúp sinh viên nhận thức 

được ý nghĩa, vai trò của 

văn hóa trong cuộc sống. 

Từ đó thấy được tầm quan 

trọng của việc giữ gìn và 

tiếp biến văn hóa  Việt 

Nam đối với các nước cùng 

khu vực châu Á và trong 

xu hướng toàn cầu hóa hiện 

nay. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề về văn hóa và vận 

dụng văn hóa vào tác 

nghiệp.  

2 

Môn học có 4 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 07/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

7.5 và 7.6 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ:Thi viết 

(50%) 

42 

Điều tra xã hội 

học (K23, năm 

2, HK2) 

- Về lý thuyết, học phần 

cung cấp kiến thức cơ bản 

về đặc điểm và loại hình 

nghiên cứu xã hội học; 

các giai đoạn và các bước 

tiến hành một cuộc điều 

tra xã hội học; các cách 

chọn mẫu; các phương 

pháp nghiên cứu và các 

phương pháp thu thập 

thông tin; các kỹ năng thu 

thập, xử lý và phân tích 

thông tin định lượng và 

định tính; cách viết báo 

2 

Môn học có 12 

chương và được 

thực hiện trong 12 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 09/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

chiều thứ 4. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

3.5 và 2.1 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 
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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 

cáo khoa học. 

- Về thực hành, sinh viên 

được hướng dẫn chọn đề 

tài nghiên cứu, thiết kế 

chương trình nghiên cứu, 

thực hành thu thập, xử lý 

và phân tích thông tin, 

viết báo cáo khoa học.  

43 

PR và tiếp thị 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Giải thích khái niệm về 

tiếp thị, tiếp thị thương 

hiệu, tiếp thị số, tiếp thị 

B2B 

Phân biệt các thành phần 

trong chiến lược tiếp thị và 

tiếp thị số 

Thiết kế, trình bày chiến 

lược tiếp thị sản 

phẩm/thương hiệu của 

doanh nghiệp. 

Sử dụng thành thạo các 

công cụ phân tích dữ liệu 

Vận dụng kỹ năng làm việc 

nhóm nhằm tìm hiểu, tổ 

chức và lập một kế hoạch 

tiếp thị hoàn chỉnh. 

Thể hiện thành thạo kỹ 

năng phân tích, giao tiếp, 

thuyết trình, biện luận về 

vấn đề trong tiếp thị 

Ý thức được trách nhiệm, 

sự công bằng, chính trực và 

chuyên nghiệp trong các 

hoạt động tập thể, hoạt 

động trong một tổ chức 

Ok  

2 

Môn học có 4 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 07/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

7.6 và 3.5 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 

44 

Viết bài PR và 

thông cáo báo 

chí (K23, năm 

2, HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

Thông cáo Báo chí 

(TCBC), bài PR là gì và 

vai trò của nó đối với giới 

truyền thông cũng như đối 

với doanh nghiệp.; 

-  Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để biết 

cách viết một Thông cáo 

Báo chí và bài PR hiệu quả 

cả về hình thức lẫn nội 

dung. 

2 

Môn học có 4 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 08/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng thứ 3. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 7.6 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 
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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 

-   Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề, kỹ năng thực hiện 

TCBC, bai PR, khả năng 

làm việc nhóm và ý thức 

học tập suốt đời.  

45 

Dẫn chương 

trình (M.C) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

các kỹ năng và phương 

pháp để tự tin trình bày 

trước đám đông, ứng phó 

với người chất vấn và trả 

lời một cách rõ ràng, rành 

mạch. 

Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để học 

cách nghiên cứu và tổ chức 

các bài thuyết trình hiệu 

quả. Thực hành nói chuyện 

với lòng tin và sự tự tin, sử 

dụng kỹ thuật giọng nói và 

cử chỉ để tác động. 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết tình 

huống, phát huy tính tự 

chủ, hoàn thiện phong cách 

diễn đạt để lôi cuốn người 

nghe, tăng khả năng làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

2 

Môn học có 8 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 12/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng thứ 7. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 8.1. 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Thuyết 

trình (50%) 

46 

Trình bày sản 

phẩm truyền 

thông (K23, 

năm 2, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

các kiến thức liên quan đến 

ấn phẩm truyền thông in ấn 

, ấn phẩm truyền thông trực 

tuyến;hệ thống nhận diện 

thương hiệu, banner 

advertising ( JPG, PNG, 

Flash, Gif), Infographic, 

Voucher, ấn phẩm phục vụ 

truyền thông nội bộ; ấn 

phẩm truyền thông in ấn , 

ấn phẩm truyền thông trực 

tuyến ( ấn phẩm online) 

- Trang bị các kiến thức 

liên quan trong lĩnh vực 

trình bày ấn phẩm báo chí 

,quảng cáo, tạp chí. Biết 

được quy trình cũng như 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 09/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng thứ 4. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 12.7 

Quá trình: Làm 

bài tập(10%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(40%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 



599 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

các quy tắc, các phương 

pháp và kĩ thuật thực hiện 

thiết kế sách báo, tạp chí. 

- Trang bị cho sinh viên 

Trang bị cho  sinh viên sử 

tốt các kỹ năng về phần 

mềm trực tuyến Canva 

,adobe Ilustrator, adobe 

Indesign, adobe 

photoshop,Premiere Pro 

trên cơ sở các kiến thức mà 

môn học trang bị, sinh viên  

có điều kiện hơn khi hội 

nhập với những vấn đề 

chuyên môn liên quan ứng 

dụng và  thực tế trong các 

công ty . Từ đó, hình thành 

kỹ năng phát triển nghề 

nghiệp. 

- Giúp sinh viên hình thành 

kỹ năng phân tích, kỹ năng 

tư duy, sáng tạo, tìm tòi 

phát hiện những ý 

47 

XD&Q.trị hệ 

thống nhận 

diện thương 

hiệu (K23, 

năm 2, HK2) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức về nguyên tắc 

xây dựng hệ thống nhận 

diện thương hiệu,các thành 

phần của hệ thống nhận 

diện thương hiệu, hiểu và 

thực thi được các chiến 

dịch truyền thông, tiếp thị 

thương hiệu trong thế giới 

số 

- Xác định được thực 

trạng hệ thống nhận dạng 

thương hiệu của doanh 

nghiệp. Hiểu và ứng dụng 

hệ thống nhận diện thương 

hiệu,từ đó xác định được 

một số phương thức truyền 

thông phù hợp với quy mô 

của từng doanh nghiệp 

- Trang bị cho sinh viên 

Trang bị cho  sinh viên sử  

dụng tốt các kỹ năng làm 

việc nhóm để phân tích, kỹ 

năng tư duy, sáng tạo, tìm 

tòi phát hiện những ý 

tưởng mới; sử dụng tốt các 

2 

Môn học có 10 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 10/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng thứ 5. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 12.7 

Quá trình: Làm 

bài tập(10%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(40%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 
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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 

kỹ năng về phần mềm trực 

tuyến Canva ,adobe 

Ilustrator, adobe, 

photoshop, trên cơ sở các 

kiến thức mà môn học 

trang bị, sinh viên có điều 

kiện hơn khi hội nhập với 

những vấn đề chuyên môn 

liên quan ứng dụng và thực 

tế trong các công ty 

-Sau môn học sinh viên có 

thể tự lên ý tưởng và triển 

khai một hệ thống nhận 

diện thương hiệu của 

doanh nghiệp, Vận dụng 

được các kiến thức đã học 

ứng dụng vào thực tế  

48 

Nhập môn 

truyền thông 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Sau khi học xong học phần 

này, giảng viên đảm bảo 

cho sinh viên lĩnh hội được 

các kiến thức sau: hệ thống 

các phạm trù cơ bản về 

truyền thông như thông tin-

truyền thông, phương tiện 

truyền thông, không gian 

công, công luận; các dạng 

thức của truyền thông, bao 

gồm truyền thông liên cá 

nhân và truyền thông đại 

chúng, các mô hình và cơ 

chế tác động của truyền 

thông đại chúng, chức năng 

và nhiệm vụ của hệ thống 

truyền thông đại chúng 

cũng như lịch sử hình 

thành và phát triển của các 

hình thức truyền thông đại 

chúng cơ bản (Báo chí, PR, 

Quảng cáo, Điện ảnh, Xuất 

bản sách); và cuối cùng là 

những tri thức tổng quan 

về hoạt động nghiên cứu 

truyền thông. 

Về kỹ năng, kết thúc môn 

học, giảng viên đảm bảo 

cho sinh viên có thể ứng 

dụng những hiểu biết cơ 

bản về truyền thông trong 

quá trình tìm kiếm thông 

2 

Môn học có 6 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 10/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

3.1 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ: Nộp 

tiểu luận (50%) 
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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 

tin, xây dựng chiến lược 

truyền thông và phát triển 

các sản phẩm truyền thông 

cụ thể; có kỹ năng nhận 

biết, phân tích và đánh giá 

các vấn đề chính trị-kinh 

tế-văn hóa-xã hội có thể trở 

thành đối tượng khai thác 

của truyền thông đại 

chúng; có khả năng vận 

dụng những tri thức nền 

tảng được trang bị để phân 

tích và dự báo các khuynh 

hướng phát triển mới về 

truyền thông nói chung và 

truyền thông đại chúng nói 

riêng. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm tiểu 

luận, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng làm 

việc độc lập, làm việc 

nhóm, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

Ngoài ra, học phần góp 

phần củng cố thêm những 

thái độ sau cho sinh viên: 

tôn trọng bản thân mình, 

tôn trọng người khác, tôn 

trọng nền văn hóa khác và 

tôn trọng sự thật khách 

quan; nhanh nhạy nắm bắt 

những thay đổi của đời 

sống xã hội; có tinh thần 

phục vụ cộng đồng, ham 

học hỏi, sáng tạo.  

49 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 
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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 ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

50 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật, 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

51 

Kinh tế học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

Kiến thức: 

- Hoạt động của thị trường, 

hành vi của người tiêu 

dùng và người sản xuất 

trên  thị trường  

- Hoạt động của nền kinh tế 

trên giác độ tổng thể. 

- Vai trò và tác động của các 

chính sách kinh tế của 

chính phủ đến các thị 

trường, và toàn bộ nền kinh 

tế 

Kỹ năng: 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/9/2018) 

đến tuần số: 10 

(ngày 17/11/2018) 

Số tiết trong 1 buổi: 

3  

Học tại:  

+ Phòng 2.5, thứ 4 

tiết 7,8,9 (K24P1,2);  

+ Phòng 2.5, thứ 4 

tiết 10,11,12 

(K24P3,4); 

Quá trình: 20% 

(Điểm danh và 

kiểm tra chuyên 

cần) 

Giữa kỳ: 

30% (Thi trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 50% 

(Thi trắc 

nghiệm) 
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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 

- Giải thích, nhận định tình 

hình hoạt động của thi 

trường và của toàn bộ nền 

kinh tế 

- Phân tích tác động của các 

chính sách kinh tế của 

chính phủ đến các thị 

trường, và toàn bộ nền kinh 

tế 

- Làm việc nhóm,  

- Tự học tập, cập nhật kiến 

thức và tự nghiên cứu 

Thái độ: 

Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc 

+ Phòng 4.6, thứ 5 

tiết 1,2,3 

(K24P13,14);  

+ Phòng 2.6, thứ 6 

tiết 1,2,3 (K24P5,6); 

+ Phòng 4.6, thứ 6 

tiết 4,5,6 (K24P7,8); 

+ Phòng 2.1, thứ 6 

tiết 7,8,9 

(K24P9,10);  

+ Phòng 3.1, thứ 6 

tiết 10,11,12 

(K24P11,12); 

trong tuần. trong 

tuần.  

52 

Nghệ thuật nói 

trước công 

chúng (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về các kỹ 

năng và phương pháp để tự 

tin trình bày trước đám 

đông, ứng phó với người 

chất vấn và trả lời một cách 

rõ ràng, rành mạch. 

-  Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để học 

cách nghiên cứu và tổ chức 

các bài thuyết trình hiệu 

quả. Thực hành nói chuyện 

với lòng tin và sự tự tin, sử 

dụng kỹ thuật giọng nói và 

cử chỉ để tác động. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết tình 

huống, phát huy tính tự 

chủ, hoàn thiện phong cách 

diễn đạt để lôi cuốn người 

nghe, tăng khả năng làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

2 

Môn học có 8 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 12/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 4. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

2.6 và 2.5 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ:Thuyết 

trình (50%) 

53 

Nhập môn PR 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Giúp SV có được cái nhìn 

tổng quan và cơ bản nhất 

về PR, quan hệ công 

chúng. SV có thể hiểu 

được một số khái niệm 

chính, các mảng công việc 

2 

Môn học có 7 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 13/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

sáng thứ 5. Mỗi buổi 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thuyết 

trình nhóm 

(30%) 

Cuối kỳ:Thi viết 

(50%) 
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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 

cụ thể trong lĩnh vực quan 

hệ công chúng. 

- Giải thích và sử dụng 

kiến thức cơ bản về quan 

hệ công chúng để xác định 

được các hoạt động truyền 

thông của doanh nghiệp, 

xác định được tầm quan 

trọng và các bước xây 

dựng mối quan hệ với giới 

truyền thông cho doanh 

nghiệp. 

- SV nhận thức được về 

các kỹ năng cần có, các 

kiến thức cần có đối với 

người làm PR, từ đó lên kế 

hoạch trau dồi và học tập 

cho bản thân. 

- Hiểu được vai trò và trách 

nhiệm của người thiết kế 

các chiến dịch quảng cáo, 

truyền thông và tổ chức sự 

kiện. 

- Nhận biết những vấn đề 

thiết yếu trong quản lý 

khủng hoảng. 

- Nhận thức được các vấn 

đề liên quan đến đạo đức 

nghề nghiệp. Lập kế hoạch 

cho nghề nghiệp của mình 

- Giúp SV có khả năng 

giao tiếp, thuyết trình tốt 

- SV có khả năng giao tiếp, 

diễn tả bằng văn bản viết 

qua email, báo cáo, bài báo 

- Rèn luyện cho sinh viên 

tư duy giải quyết vấn đề, 

khả năng làm việc nhóm và 

ý thức học tập suốt đời.  

3 tiết tại phòng 3.6 

và 3.5 

54 

Tiếng Việt 

thực hành 

(K24, năm 1, 

HK1) 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức đại cương về văn 

bản tiếng Việt, tạo điều 

kiện  cho sinh viên có 

những kiến thức vững chắc 

để có thể soạn thảo các loại 

văn bản tiếng Việt thông 

dụng (văn bản khoa học, 

văn bản hành chính…). 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 12/09/2018-

17/11/2018. Học vào 

chiều thứ 4. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

11.3 và 10.3 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ:Thi viết 

(50%) 
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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 

- Rèn luyện kĩ năng sử 

dụng tiếng Việt đúng 

chuẩn ngôn ngữ và chuẩn 

phong cách, kĩ năng soạn 

thảo văn bản trên máy vi 

tính. 

- Bồi dưỡng tình cảm yêu 

quý và thái độ trân trọng 

đối với tiếng Việt. 

- Tiếp tục nâng cao những 

hiểu biết có cơ sở khoa học 

về tiếng Việt. 

- Tiếp tục rèn luyện và 

nâng cao năng lực sử dụng 

tiếng Việt chuẩn mực ở cả 

2 phương diện: nói và viết. 

- Ngoài ra, tri thức và kỹ 

năng sử dụng tiếng Việt là 

cơ sở để sinh viên học tập 

và nghiên cứu ngoại ngữ.  

55 

Đọc và xem tin 

tức (K24, năm 

1, HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức và kỹ 

năng nhằm nâng cao năng 

lực tiếp nhận thông tin cụ 

thể là phân biệt các loại 

thông tin phổ biến xuất 

hiện trên các môi trường 

truyền thông, tin tức giả 

mạo, các yếu tố tâm lý chi 

phối qúa trình tiếp nhận 

thông tin; 

-  Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức để và kỹ năng để 

nhận biết các loại thông 

tin, sử dụng thông tin hữu 

ích, dự đoán những kết quả 

diễn tiến có thể xảy ra 

trong tương lai có tác động 

đến nghề nghiệp của mình, 

hiểu rõ quá trình tâm lý chi 

phối khả năng tiếp nhận để 

có thái độ và hành vi tích 

cực khi tiếp nhận thông tin. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy phản biện và 

năng lực nhìn nhận vấn đề, 

phân tích thông tin thông 

điệp thu nhận những thông 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 10/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng thứ 5. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 2.6 

và 7.1 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ:Nộp tiểu 

luận (50%) 
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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 

tin có giá trị cho cuộc sống 

và bản thân.  

56 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Những hiểu biết cơ bản, 

có hệ thống về tư tưởng, về 

đạo đức và văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng, con đường cách 

mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 10 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận hoặc tự 

luận+trắc 

nghiệm, làm bài 

tập online) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy)  

57 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

Học phần gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận (bài tập + 

lý thuyết) hoặc 

tự luận (bài tập) 

+ trắc nghiệm (lý 

thuyết)) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

58 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

59 

Anh văn 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: loài vật, các 

thành ngữ về loài vật, 

thuyết trình, chi phí sinh 

hoạt thường ngày, sức 

khỏe, các hoạt động và tính 

cách của con người, và các 

dịp đặc biệt. 

- Về ngữ pháp: các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản như so 

sánh, đại từ sở hữu, Verb+ 

infinitive và Verb+-ing 

form, thì hiện tại và quá 

khứ ở thể bị động, các dạng 

câu hỏi Wh-, thì quá khứ 

hoàn thành, câu gián tiếp, 

used to. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng:  

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

60 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 
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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. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết thúc 

Module 5 (Thiết 

kế bài trình 

chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) (50%)  

61 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Giúp sinh viên nắm vững 

các khái niệm cơ bản của 

văn hóa, các đặc trưng - 

chức năng và cấu trúc của 

văn hóa. nhận diện văn hóa 

Việt Nam qua không gian 

văn hóa Việt Nam cụ thể. 

- Giúp sinh viên nhận thức 

được ý nghĩa, vai trò của 

văn hóa trong cuộc sống. 

Từ đó thấy được tầm quan 

trọng của việc giữ gìn và 

tiếp biến văn hóa  Việt 

Nam đối với các nước cùng 

khu vực châu Á và trong 

xu hướng toàn cầu hóa hiện 

nay. 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề về văn hóa và vận 

dụng văn hóa vào tác 

nghiệp.  

2 

Môn học có 4 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 10/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng thứ 5. Mỗi buổi 

3 tiết tại phòng 7.1 

và 2.6 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ:Thi viết 

(50%) 

62 

Xã hội học đại 

cương (K24, 

năm 1, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức cơ 

bản về xã hội học như: 

+ Lịch sử hình thành và 

phát triển của xã hội học; 

2 

Môn học có 9 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 07/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ:Thi viết 

(50%) 
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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 

+ Đối tượng, chức năng, 

nhiệm vụ của xã hội học; 

+ Các khái niệm và phạm 

trù xã hội học; 

+ Phương pháp nghiên 

cứuxã hội học và các 

chuyên ngành xã hội học. 

Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng: làm việc 

nhóm, tư duy giải quyết 

các vấn đề, thuyết trình… 

Giúp cho sinh viên có thái 

độ: trung thực, nghiêm túc 

thực hiện các quy định và 

thái độ tích cực trong học 

tập  

chiều thứ 2. Mỗi 

buổi 3 tiết tại phòng 

2.5 và 2.5 

63 

Viết và biên 

tập tin (K24, 

năm 1, HK2) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên lĩnh hội 

được các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản trong hai 

mảng nội dung chính: ở 

mảng nội dung thứ nhất, 

sinh viên hiểu rõ bản chất 

của tin tức báo chí hiện đại 

cũng như các vấn đề lý 

thuyết truyền thông xoay 

quoanh tin tức báo chí hiện 

đại, bước đầu hình thành 

kỹ năng thu thập, xây dựng 

và thể hiện các loại hình tin 

tức báo chí khác nhau. Ở 

mảng nội dung thứ hai, 

sinh viên nắm bắt được 

những nội dung chính của 

công tác biên tập tin, hiểu 

rõ bản chất mối quan hệ 

giữa biên tập viên với các 

bộ phận khác trong tòa 

soạn (đặc biệt là với phóng 

viên) cũng như tầm quan 

trọng của hoạt động biên 

tập đối với sự phát triển 

của cơ quan truyền thông. 

Về mặt kỹ năng, sinh viên 

bước đầu nắm được những 

thao tác biên tập (lựa chọn 

nội dung đăng tải, chỉnh 

sửa nội dung sao cho phù 

hợp, chỉnh sửa hình thức 

2 

Môn học có 4 

chương  và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 08/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng 3. Mỗi buổi 3 

tiết tại phòng 2.5 

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ:Nộp tiểu 

luận (50%) 
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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 

trình bày ...) đối với loại 

hình tin báo chí cũng như 

hình thành “phản xạ biên 

tập” khi tiếp xúc (đọc văn 

bản) với tin báo chí. 

Bên cạnh mục tiêu chuyên 

môn, thông qua quá trình 

học tập, tham gia xây dựng 

bài trên lớp và làm tiểu 

luận, môn học góp phần 

hình thành kỹ năng làm 

việc độc lập, làm việc 

nhóm, thuyết trình và tư 

duy giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

Ngoài ra, học phần góp 

phần củng cố thêm những 

thái độ sau cho sinh viên: 

tôn trọng bản thân mình, 

tôn trọng người khác, tôn 

trọng sự thật khách quan; 

nhanh nhạy nắm bắt những 

thay đổi của đời sống xã 

hội; có tinh thần phục vụ 

cộng đồng, ham học hỏi, 

sáng tạo.  

64 

Phỏng vấn và 

trả lời phỏng 

vấn (K24, năm 

1, HK2) 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản 

nhất về phỏng vấn: Khái 

niệm, đặc trưng của phỏng 

vấn, phân biệt phỏng vấn 

với các thể loại báo chí 

khác, các cách thức làm 

phỏng vấn… 

- Sinh viên hiểu về quy 

trình thực hiện phỏng vấn 

báo chí (từ khâu chuẩn bị, 

tiến hành phỏng vấn, xử lý 

thông tin sau phỏng vấn), 

đồng thời biết được sự 

khác nhau trong thực hiện 

phỏng vấn đối với từng loại 

hình báo chí khác nhau. 

- Sinh viên nắm được 

những bí quyết để phỏng 

vấn thành công: kỹ thuật 

phá băng, bí quyết đặt câu 

hỏi hay, các câu hỏi nên 

2 

Môn học có 5 

chương và được 

thực hiện trong 10 

buổi học. Bắt đầu từ 

ngày 09/01/2019-

06/04/2019 Học vào 

sáng 4. Mỗi buổi 3 

tiết tại phòng 2.5  

Quá trình: Làm 

bài tập(20%) 

Giữa kỳ: Thi viết 

(30%) 

Cuối kỳ:Nộp tiểu 

luận (50%) 
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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 

tránh, cách xử lý tình 

huống… 

- Sinh viên thực hành các 

kỹ thuật hỏi và trả lời 

phỏng vấn. 

- Tiếp cận cuộc phỏng vấn 

dưới góc độ người làm PR, 

SV nắm được khâu chuẩn 

bị cần thiết trước phỏng 

vấn, cách thức trả lời 

phỏng vấn. 

- Diễn giải và thực hành xử 

lý thông tin sau phỏng vấn 

đối với phóng viên và nhân 

viên PR. 

- Giải thích và vận dụng 

thành thạo cách tác động 

sau phỏng vấn để bài viết 

có lợi cho cá nhân/doanh 

nghiệp được phỏng vấn. 

- Tìm hiểu cách thức tổ 

chức họp báo và tham gia 

trả lời phỏng vấn trong họp 

báo, đặc biệt là họp báo xử 

lý khủng hoảng. 

- Giúp SV có khả năng 

giao tiếp, giải quyết vấn đề, 

thuyết trình tốt thông qua 

thực hành tình huống trên 

lớp, thuyết trình nhóm. 

- SV có khả năng giao tiếp, 

diễn tả bằng văn bản viết 

qua email, báo cáo, bài 

báo. Sử dụng các phương 

tiện bổ trợ trong quá trình 

thực hiện phỏng vấn: 

email, máy ảnh, máy ghi 

âm, ghi hình… 

- Thông qua học phần sinh 

viên có thể tự tin thực hiện 

các buổi phỏng vấn đăng 

báo và phỏng vấn để làm 

truyền thông.  
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27. Quản trị khách sạn 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Chinese 4 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Truyền đạt kiến thức về 

ngữ pháp (trạng ngữ, bổ 

ngữ), câu với từ “把、被
”đồng thời cung cấp 

khoảng 300 từ vựng 

thường dùng trong giao 

tiếp hằng ngày với các chủ 

đề về hỏi thăm về chỗ ở, số 

điện thoại, danh lam thắng 

cảnh, môn thể thao yêu 

thích.  

  

3 

Học phần gồm 30 

bài thực hiện trong 

15 buổi. 

 Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.7 và 2.4  sáng  thứ 

6 trong tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

2 

Nihongo 4 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên có thể sử 

dụng một số mẫu câu trong 

việc diễn đạt ước muốn, sự 

di chuyển, xin phép, hành 

động, chuỗi hành động, mô 

tả … 

Có hiểu biết về con người 

và văn hóa Nhật Bản 

  

3 

Học phần gồm 15 

bài thực hiện trong 

15 buổi. 

 Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.4 sáng  thứ 6 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

3 

French 4 (DL) 

(K21, năm 4, 

HK1) 

L’accueil et l’assistance 

Les transports, les 

horaires, les programmes  

L’hôtellerie, la restauration, la 

gastronomie 

L’offred’itinéraires,d’excu

rsions, de circuits  

L’offre animations 

culturelles et de loisirs  

L’offre d’hébergement et 

de restauration  

3 

Học phần gồm 6 bài 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

2.4 sáng  thứ 6 trong 

tuần và thứ 7 phòng 

7.4 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi   

4 

Chiến Lược 

Kinh doanh 

NH-KS (K21, 

năm 4, HK1) 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về những công 

việc, nhiệm vụ và trách 

nhiệm cần có để thực thi 

trong việc bán hàng của 

bộ phận kinh doanh một 

cách hiệu quả gồm:  

Chỉ tiêu doanh thu bán 

hàng và cách thức tính 

toán doanh số bán hàng.  

Công thức tính và các yếu 

tố chính dự báo tính hình 

thị trường và doanh thu 

3 

Học phần gồm 5 

chương thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

8.2 sáng  thứ 7 trong 

tuần  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi    
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Hiểu biết kiến thức các 

kênh bán hàng. Mục tiêu 

kênh bán hàng chủ lực 

Phân tích các yếu tố về 

sản phẩm, dịch vụ, thị 

trường đề  

Các bước và khuyến nghị 

chương trình Chăm sóc 

khách hàng 

Kế hoạch bán hàng hiệu 

quả. 

  

5 

Phát triển Du 

lịch bền vững 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên về :  

Du lịch bền vững  

Quản lý phát triển du lịch 

BV 

Vai trò của các bên liên 

quan trong phát triển du 

lịch BV  

2 

Học phần gồm 3 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.2 sáng  thứ 5 trong 

tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

6 

Quản lý hoạt 

động khách sạn 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm hướng dẫn 

sinh viên vân dụng kiến 

thức được đào tạo vào quá 

trỉnh làm việc thực tế và 

giải quyết các tỉnh huống 

phát sinh trong môi trưởng 

làm việc khách sạn. 

3 

Học phần gồm 6 

chương thực hiện 

trong 9 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

12/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

11.1 sáng  thứ 4  và 

phòng 4.6 chiều thứ 

4 trong tuần   

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

7 

Seminar:An 

toàn an ninh 

khách sạn 

(K21, năm 4, 

HK1) 

 Kiến thức:  

- Biết những kiến thức thực 

tế hoạt động của bộ phận/ 

nghề 

- Hiểu rõ chức năng và 

nhiệm vụ của bộ phần tại 

tiền sảnh khách sạn. 

- Hiểu rõ được tầm quan 

trọng của bộ phận, biết các 

tình huống nguy hiểm có 

thể đe dọa an ninh an toàn 

trong khách sạn. 

- Hiểu rõ cách thức xử lý 

các tình huống an ninh an 

toàn trong khách sạn. 

Kỹ năng: 

- Đánh giá các mối nguy 

hiệm. 

- Lựa chọn các biện pháp 

xử lý phù hợp. 

1 

 Học phần thực hiện 

trong 1 buổi (5 tiết) 

với sự trình bày của 

báo cáo viên khách 

mời đến từ khách 

sạn 

Bài thu hoạch: 

100% 
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- Áp dụng qui trình xử lý 

tình huống phù hợp. 

Thái độ: 

- Chú ý lắng nghe những 

chia sẽ kinh nghiệm. 

- Tích cực và chủ động đặt 

câu hỏi trong buổi seminar. 

8 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sinh viên 

những kỹ năng cơ bản cần 

thiết cho việc làm bài thi 

TOEIC dạng mới đạt hiệu 

quả cao. Nếu học tập 

nghiêm túc, sinh viên có 

thể: 

- Đối với kỹ năng nghe 

hiểu: nghe hiểu và hoàn 

thành các phần thi nghe 

của bài thi TOEIC theo thể 

thức mới bao gồm: Hình 

ảnh, Câu hỏi-trả lời, Bài 

hội thoại ngắn và Bài nói 

ngắn 

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

O nắm vững những điểm 

ngữ pháp thông dụng đối 

với bài thi TOEIC theo thể 

thức mới và vận dụng vào 

việc hoàn thành tốt phần 

thi Incomplete sentences và 

Text completion 

O quen thuộc với các dạng 

câu hỏi và dạng bài đọc 

thường gặp trong bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

và hoàn thành tốt phần thi 

Đọc hiểu 

- Về vốn từ vựng: biết, 

hiểu và vận dụng một số 

lượng lớn từ vựng tiếng 

Anh thông dụng cho bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

liên quan đến những ngành 

nghề như: nhân sự, tài 

chính, ngân hàng, sức 

khỏe, du lịch khách sạn… 

5 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

12/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

9 

Tourist 

Transport 

System (K21, 

năm 4, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

hệ thống vận chuyển ngày 

nay được áp dụng trong 

môi trường và thực tế du 

2 

Học phần gồm 9 bài  

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi     
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lịch của Việt Nam và các 

nước tiến bộ trên thế giới; 

Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để thực 

hiện các nghiên cứu ở quy 

mô đại học nhằm xác định 

điều kiện tối ưu đối với 

từng môi trường và sản 

phẩm du lịch; 

3 tiết. Học tại phòng 

4.4 sáng  thứ 3 trong 

tuần    

10 

Système De 

Transports 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

hệ thống vận chuyển ngày 

nay được áp dụng trong 

môi trường và thực tế du 

lịch của Việt Nam và các 

nước tiến bộ trên thế giới; 

Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để thực 

hiện các nghiên cứu ở quy 

mô đại học nhằm xác định 

điều kiện tối ưu đối với 

từng môi trường và sản 

phẩm du lịch; 

2 

 Học phần gồm 9 bài  

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

12/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.11 sáng  thứ 4 

trong tuần    

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi      

11 

Conceptions 

des Produits 

Touristiques 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Les composantes et les 

types des produits 

touristiques et des 

producteurs  

La stratégie commerciale 

de l’entreprise sur la base 

des besoins des segments 

de marché. 

Les composantes 

différentes dans le prix 

d’un produit L’outils de 

conception des itinéraires 

et du calcul du prix, ainsi 

que la conception des 

produits des entreprises de 

logement et de services 

touristiques  

Les procédures et 

réglementations 

d’immigration du tour 

Outbound  

2 

Học phần gồm 5 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.4. sáng  thứ 3 

trong tuần     

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận    

12 

Francais du 

tourisme 3 

(K21, năm 4, 

HK1) 

SV nâng cao và hoàn thiện 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp, SV 

nghe nói đọc viết được 

bằng tiếng Pháp tương đối 

lưu loát trong giờ học tiếng 

4 

 Học phần gồm 12 

bài  thực hiện trong 

12 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

12/9/2018. 

Số tiết trong 1 buổi: 

 Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 
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Pháp, giờ học các môn 

chuyên ngành được dạy 

bằng tiếng Pháp, thi đạt 

DELF B2 vào cuối năm tư. 

3 tiết. Học tại phòng 

3.7 chiều  thứ 4 

trong tuần    

13 

Gestion des 

Opérations 

Hôtelières 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Acquérir de solides 

compétences en 

administration et en gestion 

des ressources humaines. 

Intégrer les compétences 

nécessaires à la prise 

rapide de décision. 

Développer une capacité à 

s’adapter aisément à la 

culture de l’hôtel où vous 

travaillerez. 

Apprendre à être à l’affût 

des besoins des clients en 

faisant preuve de 

diplomatie et de tact. 

Faire rapidement votre 

marque à la tête d’une 

équipe. 

Apprendre à travailler en 

collaboration et à 

développer des partenariats 

avec les acteurs du milieu 

du tourisme et des affaires 

de sa région.  

Connaître les grandes 

tendances du domaine de 

l’hôtellerie, en particulier 

dans le développement du 

tourisme d’affaires 

régional. 

  

3 

Học phần gồm 8 

hương thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

13/9/2018. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 5.11. 

sáng  thứ 5 trong 

tuần     

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

14 

Xã hội học du 

lịch (K22, năm 

3, HK1) 

Phân loại và giải thích 

được các định nghĩa. Cấu 

trúc- chức năng của hệ 

thống du lịch” 

Ứng dụng để giải quyết 

những vấn đề liên quan đến 

điểm đến du lịch 

Phân tích được những tác 

động Văn hóa- xã hội của 

du lịch 

2 

Học phần gồm 4 

chương thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.1  và 4.5  sáng thứ 

6  trong tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

15 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 
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cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng cáo, 

tin tức/ phát thanh/ du lịch, 

tin nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

16 

Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

trường tư tưởng chính trị 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 
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vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

17 

Chinese 2 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Học phần truyền đạt kiến 

thức về ngữ pháp và bổ 

sung một số câu từ thường 

dùng trong đời sống hằng 

ngày. Trong đó, trọng tâm 

là các chủ đề chào hỏi, hỏi 

thăm quốc tịch, mua sắm, 

thời gian, hỏi đường…  

3 

 Học phần gồm 8 bài 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 2.4  

và   sáng thứ 3 trong 

tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi   

18 

Nihongo 2 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Hiểu và sử dụng mẫu câu 

trong phạm vi bài học (bài4 

đến bài 9 của giáo trình 

Minna no Nihongo I) 

Vận dụng mẫu câu để thực 

hành  

Giải thích được những biểu 

hiện ngôn ngữ  

3 

Học phần gồm 9  bài 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

13/9/2018. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 11.5  

và   chiều thứ 5 

trong tuần   

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi   

19 

Kinh tế du lịch 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về kinh tế du 

lịch, những yếu tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển 

của ngành du lịch và hoạt 

động kinh tế du lịch, thời 

vụ du lịch và các nhân tố 

như cơ sở vật chất kỹ thuật, 

lao động trong du lịch, 

đánh giá hiệu quả kinh tế 

của 1 doanh nghiệp du lịch 

2 

Học phần gồm 7 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

10/9/2018. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 3.6 

chiều thứ 2 trong 

tuần, chiều thứ 6 

ngày 14/9 , phòng 

4.1. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

20 

Giao tiếp trong 

du lịch (K22, 

năm 3, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng 

về kỹ năng giao tiếp, đặc 

biệt là giao tiếp trong du 

lịch 

Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng các lý 

thuyết nền tảng của học 

phần giao tiếp vào quá 

trình học tập cũng như 

trong ngành nghề sau này.  

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết 

Học tại phòng 4.1 

chiều thứ 6 trong 

tuần  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

21 
French 2 (K22, 

năm 3, HK1) 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

- Kiến thức giao tiếp 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

+ Âm  

+ Từ vựng 

- Sự thành thạo.     

   

3 

Học phần gồm 8 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

13/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

7.3 thứ 5 trong tuần  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  
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22 

Communicatio

n (English) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

7.1. Knowledge  

- Understand the general 

theoretical knowledge of 

communication: concept, 

classification, 

communication model. 

- Analyze and evaluate the 

psychological and cultural 

factors governing the 

process of communication. 

- Understand the concept 

of self and the defense 

mechanisms that affect the 

communication process. 

- Know the basic 

communication skills and 

train them to be able to 

communicate effectively. 

7.2. Skills 

- Get to know the causes of 

the failure communication 

process. 

- Application of 

negotiation skills and 

conflict resolution in life 

and professional work. 

7.3. Attitude 

- Make sense of moral 

qualities, from which to 

form and develop a stable 

career personality. 

-  Improve grooming and 

communication style. 

2 

Học phần thực hiện 

trong 8 tuần, từ tuần 

1 đến tuần 8, 1 buổi 

4 tiết/ tuần, phòng 

5.9 

Chuyên cần

 10 

Giữa kỳ: thuyết 

trình 40 

Cuối kỳ:   thi 

viết 50 

23 

F&B 

Management 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức khái quát 

về ngành và các loại dịch 

vụ ăn uống  

Giới thiệu các công cụ 

quản lý trong ngành dịch 

vụ ăn uống 

Trang bị cho sinh viên các 

kỹ năng và công cụ để 

đánh giá từ đó có thể đưa 

ra các cải tiến cho các dịch 

vụ ăn uống  

2 

Học phần gồm 8 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.3  sáng thứ 7 trong 

tuần  

Quá trình: 25% 

Giữa kỳ: 25%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

24 

Quản lý dịch 

vụ ăn uống 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Truyền đạt cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

vai trò của bộ phận ẩm 

thực trong kinh doanh 

khách sạn, các nguyên tắc 

khi xây dựng thực đơn, các 

trạng thái món ăn,  cách 

2 

Học phần gồm 9 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ ngày 

15/9/2018. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 5.6 và 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi   
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tính chi phí chế biến món 

ăn và thức uống, qui trình 

mua – nhập – xuất – dự trữ 

hàng hóa của bộ phận ẩm 

thực trong kinh doanh 

Khách sạn;  

4.1  sáng thứ 7 trong 

tuần   

25 

Gestion des 

Parcs de loisirs 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Le Marché de Parc de Loisir   

- Présentation du Parc 

d’Astérix    

- Conception de l’offre 

Parc d’Astérix ) 

- Enquête de satisfaction   

- Gestion de Parc de Loisir  

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết 

Học tại phòng 5.4  

sáng thứ 3 trong 

tuần  

 Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

26 

Francais du 

tourisme 1 

(K22, năm 3, 

HK1) 

SV nâng cao và hoàn thiện 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp, SV 

nghe nói đọc viết được 

bằng tiếng Pháp tương đối 

lưu loát trong giờ học tiếng 

Pháp, giờ học các môn 

chuyên ngành được dạy 

bằng tiếng Pháp, thi đạt 

DELF B1 vào cuối năm ba 

(sau học kỳ 6). 

  

5 

Học phần gồm 25 

bài thực hiện trong 

13 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết 

Học tại phòng 3.4 

sáng thứ 3 và chiều 

thứ 5 ngày 

13/9/2018, phòng 

11.5  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

27 

Quản lý khu 

nghỉ dưỡng 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Trình bày được, phân loại 

được các loại hình kinh 

doanh resort và hiểu được 

mô hình tổ chức quản lý 

kinh doanh resort 

- Phân biệt được sự khác 

biệt kinh doanh resort với 

các loại hình kinh doanh 

lưu trú khác. 

Trình được các nguyên tắc 

bảo đảm an ninh, an toàn, 

giải thích được lý do phải 

tuân thủ các quy định về an 

ninh, an toàn trong khách 

sạn/khu Resort để nhận 

diện được các nguy cơ và 

biện pháp phòng ngừa; 

  

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.1. và 5.6  sáng thứ 

7 trong tuần   

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

28 

Sociologie du 

Tourisme 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Analyser la psychologie 

des touristes afin de bien 

proposer les stratégies 

commerciales des produits 

touristiques Proposer et 

tester un modèle de 

2 

 Học phần gồm 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  
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commercialisation des 

produits touristiques en 

basant sur l’analyse des 

différents effets 

socioculturels du  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết 

Học tại phòng 3.4  

sáng thứ 3 

29 

Economie du 

tourisme (Kinh 

tế du lịch) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Giải thích các khái niệm 

căn bản trong kinh tế du 

lịch như cầu, cung du lịch, 

thị trường du lịch 

Phân tích các chính sách 

can thiệp vào thị trường du 

lịch. 

Phân tích tác động kinh tế 

của du lịch.  

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

12/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết 

Học tại phòng 5.7  

sáng thứ 4 trong 

tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

30 

Marketing căn 

bản (K23, năm 

2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về hoạt động marketing: 

• Các khái niệm, thuật ngữ 

marketing cơ bản 

• Nguyên lý căn bản của 

marketing 

- Nghiên cứu thị trường – 

Hành vi khách hàng 

- Các công cụ marketing 

mix (Sản phẩm, Định giá, 

Phân phối, Chiêu thị,…) 

Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tư duy giải 

quyết các vấn đề, thuyết 

trình. 

Đồng thời giúp cho sinh 

viên có thái độ: trung thực, 

nghiêm túc thực hiện các 

quy định và thái độ tích 

cực trong học tập 

Kết quả học tập mong đợi 

của học phần 

Sau khi hoàn tất học phần 

này, sinh viên có thể: 

Kiến thức 

1. Giải thích các khái niệm, 

thuật ngữ marketing cơ 

bản. 

2. Trình bày các nguyên lý 

căn bản của marketing. 

3. Trình bày các công cụ 

marketing mix 

Kỹ năng 

2 

Học gồm 6 chương 

thực hiện trong 10 

buổi.  

Số tiết trong một 

buổi: 03.  

Bắt đầu từ tuần 1 

đến tuần 10, học vào 

sáng thứ 7 hàng tuần 

tiết 1-3 (KS1,2), 

phòng 7.1/ chiều thứ 

7 hàng tuần, tiết 7-9 

(KS5,6), tiết 10-12 

(KS3,4, phòng 9.3 

  

  

 

 

 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ (kiểm 

tra cá nhân, bài 

tập cá nhân, bài 

tập nhóm): 40% 

Cuối kỳ: thi viết: 

50% 
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4. Vận dụng lý thuyết để 

thiết kế một kế hoạch 

marketing đơn giản. 

5. Vận dụng kỹ năng làm 

việc nhóm, giải quyết vấn 

đề và kỹ năng thuyết trình. 

Thái độ 

6. Có thái độ trung thực, 

nghiêm túc thực hiện các 

quy định và tích cực trong 

học tập.  

31 

Nghiệp vụ bàn 

2(F.B) (K23, 

năm 2, HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Truyền đạt cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

các loại hình phục vụ, 

những điều cần lưu ý trong 

quá trình bày bàn theo thực 

đơn đặt trước, qui trình 

phục vụ khách ăn theo thực 

đơn tự chọn, một số vấn đề 

cần lưu ý phục vụ rượu 

vang và qui trình xử lý than 

phiền trong Nhà hàng và 

các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết để thực 

hành thành thạo các thao 

tác bày bàn, phục vụ thức 

ăn - đồ uống và thu dọn 

trong các giờ học thực 

hành, và áp dụng được các 

kỹ năng này để tổ chức và 

phối hợp với  các bộ phận 

liên quan khác thực hiện 

phục vụ  một cách hợp lý 

và khoa học trong Nhà 

hàng và các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng thực hành 

thành thạo trong Phòng 

thực hành, khả năng làm 

việc nhóm hiệu quả và  

hình thành được ý thức học 

tập suốt đời.  

1 

Học phần gồm 1 

buổi (5t) lý thuyết + 

5 buổi (25t) thực 

hành. 1 buổi/tuần – 

tại phòng thực hành 

FB CS2. 

 Thi cuối kỳ: 

thực hành: 100% 

32 

Kiến tập 1-

Resort (K23, 

năm 2, HK1) 

- Hệ thống hóa các kiến 

thức tổng quát và kiến thức 

chuyên ngành về các bộ 

1 

Tổ chức Kiến tập 

trong 1 ngày tại 

Vũng tàu 

Bài thu hoạch: 

100% 
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phận của Resort kiến tập, 

các yêu cầu và cơ hội nghề 

nghiệp trong tương lai, tổ 

chức tham quan các bộ 

phận: Lễ tân, Buồng, Ẩm 

thực của Resort; tiếp xúc 

và trải nghiệm dịch vụ du 

lịch trọn gói để bổ sung 

thêm kiến thức về ngành 

du lịch, tham gia các hoạt 

động tập thể, từ đó nâng 

cao tinh thần đoàn kết, gắn 

bó giữa sinh viên với nhau 

và giữa sinh viên với quý 

thầy, cô trong Khoa 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng tư duy giải quyết vấn 

đề, năng làm việc nhóm 

hiệu quả và  hình thành 

được ý thức học tập suốt 

đời.  

33 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 
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Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

bản của môn 

học. 

34 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam.  

2 

Học phần gồm 3 

chương, học trong 

10 tuần, bắt đầu từ 

tuần 1 đến tuần 10, 

học vào sang thứ 7 

hàng tuần, tiết 1-3 

(lớp 

KS5,6,7,8;LH1,2,3); 

tiết 4-6 (lớp 

KS1,2,3;LH1,2), 

phòng 8.4   

Giữa kỳ: thi trắc 

nghiệm: 40%;  

Cuối kỳ: thi 

trách nghiệm: 

60% 

35 

Quản trị tài 

chính (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn Quản trị Tài chính 

trang bị cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về quản 

trị tài chính trong một 

doanh nghiệp, như mục 

tiêu của quản trị tài chính 

trong doanh nghiệp, kiến 

thức về thời giá của tiền tệ, 

tính toán các giá trị phát 

sinh trong khoản thời gian 

đầu tư, định giá chứng 

khoán, xác định chi phí sử 

dụng vốn của doanh 

nghiệp, từ đó đánh giá hiệu 

quả tài chính của dự án đầu 

tư. 

Học phần này cũng trang bị 

cho sinh viên  những kỹ 

năng cơ bản về nhận định 

vấn đề, khả năng làm việc 

nhóm.  

2 

 Học phần gồm 5 

chương, học trong 

10 tuần, từ tuần 1 

đến tuần 10, học vào 

sáng thứ 3 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(KS3,4), phòng 4.5; 

tiết 4-6 (KS1,2) 

phòng 4.6; sáng thứ 

6 hàng tuần, tiết 1-3 

(LH1,2), phòng 4.2; 

chiều thứ sáu hàng 

tuần, tiết 7-9 

(KS7,8;LH3,4,5), 

tiết 10-12 (KS5,6), 

phòng 10.1 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi trắc 

nghiệm: 20% 

Cuối kỳ: thi trắc 

nghiệm: 60% 
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36 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

37 

Xác suất và 

thống kê xã hội 

học (K23, năm 

2, HK1) 

 

  

Kết thúc học ph n, sinh 

viên thông hi u các kiến 

thức cơ bản về lý thuyết 

xác suất và thống kê xã hội 

học gồm: (1) Xác suất củ 

biến cố và các công thức 

tính xác suất; (2) Biến ngẫu 

2 

Học phần thực hiện 

trong 10 buổi.  

Bắt đầu từ tuần 

số:01 đến tuần 

số:10. 

Số tiết trong một 

buổi: 3 tiết, học vào 

sáng thứ 2 hàng 

tuần, tiết 1-3 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi viết: 

20% 

Cuối kỳ: thi viết: 

60% 
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nhiên và các đặc trƣng 

biến ngẫu nhiên; (3) Các 

quy luật phân phối xác suất 

thông dụng; (4) Các khái 

niệm cơ bản về thống kê; 

(5) T m tắt và trình bày dữ 

liệu; (6) Ƣ c lƣợng cho th 

m số; (7) Ki m định các giả 

thuyết thống kê  

- Môn học tr ng bị cho sinh 

viên kiến thức cho việc vận 

dụng mô hình và tính toán 

xác suất, cũng nhƣ các kỹ 

năng về xử lí, phân tích, t 

ng hợp các đặc trƣng cơ 

bản củ dữ liệu thống kê,và 

từ đ tiếp tục vận dụng cho 

các môn học chuyên ngành 

và các công việc thực tế.  

- Ngoài r trong quá trình 

học sinh viên đƣợc cung 

cấp thêm các kỹ năng phân 

tích, suy luận logic, kỹ 

năng tự nghiên cứu, kỹ 

năng làm việc nh m và kỹ 

năng sử dụng ph n mềm 

thống kê.  

 

(LH1,2), phòng 9.1; 

sáng thứ 3 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(KS5,6), phòng 9.4; 

sáng thứ 6 hàng 

tuần, tiết 4-6 

(KS3,4), phòng 6.6; 

chiều thứ 6 hàng 

tuần, tiết 7-9, phòng 

3.6; chiều thứ 7 hàng 

tuần, tiết 7-9, phòng 

10.1  

38 

Quản trị nguồn 

nhân lực (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

quản trị nhân lực trong tổ 

chức. 

 - Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, khả năng làm việc 

nhóm và ý thức học tập 

suốt đời.  

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, bắt 

đầu từ tuần 1 đến 

tuần 10, chiều thứ 3 

hàng tuần, tiết 7-9 

(LH1,2), tiết 10-12 

(KS7,8; LH3,4,5) 

phòng 10.1; sáng thứ 

tư hàng tuần, tiết 1-3 

(KS1,2), phòng 2.1; 

sáng thứ 6 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(KS3,4) phòng 3.3; 

tiết 4-6 (KS5,6), 

phòng 2.2 

Chuyên cần: 

20%; Giữa kỳ: 

(bài tập nhóm): 

30%; Cuối kỳ: 

thi viết: 50%. 

39 

Nihongo 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Đọc, viết được chữ 

Hiragana (46 âm tiết) và 

chữ Katakana (46 âm tiết) 

- Nói được câu giới thiệu 

bản thân và giới thiệu 

người khác  

3 

 Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 15, 

vào buổi chiều thứ 5 

hàng tuần, tiết 7-9 

(NA), tiết 10-12 

(NB), phòng 6.4 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi viết 

30% 

Cuối kỳ: thi viết 

50% 
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- Nói được câu giới thiệu 

đồ vật, xuất xứ đồ vật, câu 

sở hữu đồ vật 

- Nói được câu giới thiệu 

nơi chốn, xuất xứ, giá tiền 

đồ vật trong sinh hoạt 

thường ngày bằng tiếng 

Nhật 

- Có hiểu biết nhất định về 

văn hóa Nhật Bản 

Kết quả học tập mong đợi 

của học phần:  

Khi hoàn thành khóa học, 

sinh viên có thể: 

Kiến thức: 

- Hiểu cách viết và đọc chữ 

Hiragana và chữ Katakana 

- Hiểu được câu chào hỏi 

thông thường 

- Hiểu và áp dụng mẫu câu 

về giới thiệu bản thân và 

người khác  

- Hiểu và áp dụng giới 

thiệu đồ vật, xuất xứ đồ 

vật, câu sở hữu đồ vật 

- Hiểu và áp dụng được câu 

giới thiệu nơi chốn, xuất 

xứ, giá tiền đồ vật 

Kĩ năng: 

- Có khả năng tự giới thiệu 

về bản thân và người khác 

về tuổi tác, nghề nghiệp, 

xuất thân, tuổi tác 

- Có khả năng giới thiệu đồ 

vật, sở hữu đồ vật 

- Có khả năng giới thiệu 

nơi chốn, xuất xứ, giá tiền 

đồ vật 

- Có khả năng nói câu chào 

hỏi sinh hoạt thường ngày 

bằng tiếng Nhật  

Thái độ: 

Ý thức, tích cực trong học 

tập và nghiêm túc chấp 

hành các quy định của 

trường  

40 
French 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

- Kiến thức giao tiếp 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

3 

Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, bắt 

đầu từ tuần 1 đến 

tuần 15, sáng thứ 5 

hàng tuần, từ tiết 1-

3, phòng 7.3 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: (thi 

viết): 30% 

Cuối kỳ: thi viết: 

50%  
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+ Âm  

+ Từ vựng 

- Sự thành thạo.     

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề truyền nhiệt trong 

các thiết bị và ý thức được 

nhiệm vụ học tập và tự học 

suốt đời. 

Và rèn luyện các kỹ năng 

+ Kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết trong học ngoại ngữ 

+ Kỹ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng diễn đạt. 

+ Kỹ năng thuyết trình 

+ Kỹ năng làm việc nhóm 

Đồng thời SV có thái độ 

+ Giúp SV hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

chuyên nghiệp trong học 

tập và rèn luyện, ứng dụng 

các kiến thức chuyên 

ngành Du lịch vào hoạt 

động thực tiễn khi giao tiếp 

với người nước ngoài. 

41 

Bộ phận buồng 

phòng 

(Housekeeping 

Department) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 This course aims to:  

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of room division 

in hospitality – guestroom 

attendant.  

- Help students to have a 

good understanding of the 

procedures of keeping 

guest rooms clean, safe and 

maintained at a lodging 

property 

- Enable students in applying 

theory into practical skills, 

specifically to Front Desk 

Representative position. 

 

3 

Môn học thực hiện 

trong 9 tuần, từ tuần 

2 đến tuần 10, sáng 

thứ 6 hàng tuần, tiết 

1-5, phòng 3.3  

Chuyên cần: 

10%; Giữa kỳ: 

bài tập nhóm + 

thuyết trình: 

40%; cuối kỳ: 

trắc nghiệm: 

50% 

42 

Skill training at 

hotel - HK 

division (K23, 

năm 2, HK1) 

Knowledge and 

Understanding:  

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of room division 

in hospitality – guestroom 

attendant 

Professional and 

Transferable Skills:  

1 

SV học thực hành tại 

KS AQuari theo lịch 

chi tiết từng nhóm 

Thi cuối khóa: 

thực hành: 100% 
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- Provide career skills in 

the housekeeping 

department  

- Training for students: 

teamwork, thinking and 

communication skills 

Attitudes and Values: 

- Training for students to 

learn lifelong learning, 

compliance rules, 

professional ethics  

43 

Nghiệp vụ lễ 

tân nâng cao 

(F.O) (K23, 

năm 2, HK1) 

 Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức tổng quan 

về dịch vụ lưu trú và bộ 

phận lễ tân; 

- Trang bị cho sinh viên 

các kiến thức, kỹ năng làm 

việc và thao tác thông qua 

điện thoại; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

tư duy giải quyết vấn đề, 

kỹ năng thực hành thành 

thạo trong Phòng thực 

hành, khả năng làm việc 

nhóm hiệu quả và hình 

thành được ý thức học tập 

suốt đời. 

1 

Môn học thực hiện 

trong 3 tuần, 1 buổi 

(5t)/ tuần  

Thi thực hành: 

100% 

44 

Nghiệp vụ 

buồng-phòng 

nâng cao (H.K) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Về kiến thức: 

• Biết các bước trải giưòng 

với Blanket, Duvet, 

Turndown service 

• Biết nguyên tắc và yêu 

cầu khi trải giường 

Về kỹ năng: 

• Làm được đúng các bước, 

thao tác trải giường 

Blanket và  Turndown 

service 

Về thái độ: 

• Biết về tầm quan trọng 

của việc trải giường đúng 

kỹ thuật 

• Nghiêm túc coi trọng  

chất lượng dịch vụ buồng 

phòng  

1 

Môn học thực hiện 

trong 3 tuần, 1 buổi 

(5t)/ tuần  

Thi thực hành: 

100% 

45 

Francais 

général 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học này trang bị cho 

sinh viên những kiến thức: 

- Cung cấp vốn từ trong giao 

tiếp hằng ngày 

- Ngữ pháp 

5 

Học phần thực hiện 

trong 15 tuần, bắt 

đầu từ tuần 1 đến 

tuần 15, 03 buổi * 

3t/ tuần, vào chiều 

Chuyên cần 20% 

Giữa kỳ: 30% 

Cuối kỳ: : 50% 
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Môn học này cũng rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ 

năng sau: 

- Kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp 

- Giao tiếp và xử lý tình 

huống bằng tiếng Pháp 

Ngoài ra, môn học này 

cũng giúp sinh viên hình 

thành các thái độ: 

- Tính kỷ luật 

Ý thức trách nhiệm trong 

công việc 

thứ hai, tiết 7-9, 

phòng 5.11; chiều 

thứ tư, tiết 10-12, 

phòng 5.11; sáng thứ 

6, tiết 1-3, phòng 6.4 

46 

Quản trị chất 

lượng dịch vụ 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị và cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức 

cơ bản và cụ thể về dịch vụ 

và bản chất dịch vụ, phân 

biệt giữa hoạt động dịch vụ 

với hoạt động các ngành 

sản xuất vật chất, nắm bắt 

được vị trí và vai trò của 

dịch vụ trong nền kinh tế 

quốc dân. Những kiến thức 

được giới thiệu trong môn 

học như các khái niệm chất 

lượng, chất lượng dịch vụ, 

các hệ thống chất lượng, 

kiểm soát chất lượng, đảm 

bảo chất lượng, chi phí cho 

chất lượng; các phương 

pháp quản lý chất lượng, 

chất lượng và mối quan hệ 

với khách hàng nội bộ; các 

kỹ năng làm việc nhóm và 

lòng tin vào nhóm; các 

hiểu biết TQM, ISO và các 

doanh nghiệp dịch vụ 

- Rèn luyện cho sinh viên 

có thái độ khách quan, 

công bằng khi nhìn nhận, 

đánh giá dịch vụ, hàng hóa 

liên quan đến chất lượng, 

thực hiện bằng phương 

pháp. 

- Hướng dẫn cho sinh viên 

các các kỹ năng: Nghiên 

cứu khoa học và làm việc 

độc lập; Làm việc theo đội, 

nhóm. 

  

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 10, 

3tiết/ tuần vào sáng 

thứ 3 hàng tuần 

(KS1,2;3,4) – p.4.6; 

sáng thứ 4 hàng 

tuần (KS5,6) – 

P10.4; sáng thứ 6 

hàng tuần (LH1,2), 

P. 4.2 

Giữa kỳ: bài tập 

nhóm + thuyết 

trình: 50% 

Cuối kỳ:  vấn 

đáp: 50%  
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47 

Anh văn 1 

(NN2-DL) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

-   3   
 Không có đề 

cương 

48 

Chinese 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Kiến thức: Học phần 

truyền đạt kiến thức về 

ngữ âm (phụ âm, nguyên 

âm, thanh điệu, cách biến 

âm) và cung cấp cho sinh 

viên khoảng 150 từ vựng 

thường dung trong giao 

tiếp hằng ngày với các chủ 

đề về chào hỏi, hỏi thăm 

sức khỏe, hỏi giá cả, địa 

điểm, tự giới thiệu về 

mình.  

- Kỹ năng: Sinh viên có 

thể giao tiếp và hỏi thăm 

lẫn nhau với các cấu trúc 

câu Đơn giản. 

  

3 

Môn học gồm 7 bài, 

học trong 15 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 15, 1 

buổi 3 tiết/ tuần vào 

sáng thứ 5 hàng 

tuần, phòng 3.4; 4.4 

5.4  

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi viết 

20% 

Cuối kỳ: thi viết 

60% 

49 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- Có thái độ học tập tích 

cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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50 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Cung cấp những kiến 

thức lý luận cơ bản liên 

quan đến khái niệm văn 

hóa. 

- Trang bị cái nhìn khái 

quát và toàn diện về văn 

hóa Việt Nam cho sinh 

viên ở các khía cạnh: thời 

gian (các giai đoạn phát 

triển của văn hóa trong lịch 

sử), không gian (các vùng 

văn hóa) và chủ thể (văn 

hóa người Việt – chủ thể 

chính của văn hóa Việt 

Nam). 

- Khơi dậy tình yêu, ý thức 

trách nhiệm của sinh viên 

đối với việc bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

có thái độ khách quan, 

công bằng khi nhìn nhận, 

đánh giá một sự vật, hiện 

tượng liên quan đến văn 

hóa. 

- Hướng dẫn cho sinh viên 

các các kỹ năng: Nghiên 

cứu khoa học và làm việc 

độc lập; Làm việc theo đội, 

nhóm. 

  

2 

Môn học gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, từ 

tuấn đến tuần 10, 3 

tiết/ tuần vào sáng 

thứ 3 hàng tuần, tiết 

1-3 (KS4,5,6), 

phòng 10.4 ; Sáng 

thứ năm hàng tuần, 

tiết 4-6, phòng 8.3 

  

 

Giữa kỳ: Bài tập 

nhóm + thuyết 

trình 50%. 

Cuối kỳ: thi viết: 

50% 

51 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

 Học phần gồm 

2 chương 

- Chương 1: 

Đại cương về 

Nhà nước và 

Pháp luâṭ 

- Chương 2: 

Giới thiệu 

một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên 

ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

- Kiểm tra 

giữa kỳ 

(thi viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không sử 

dụng tài liệu): 

60%  
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52 

Báo cáo 

chuyên đề 

QTKS 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

 - Kiến thức: Sinh viên 

hiểu về: 

1. Các vị trí công việc, tiêu 

chuẩn công việc trong 

ngành khách sạn 

2. Tiêu chuẩn, kỹ năng và 

nghiệp vụ quan trọng bắt 

buộc khi tham gia ngành 

nghề. 

3. Cách thức phối hợp công 

việc trong quá trình làm 

việc với các bộ phận liên 

quan trong doanh nghiệp. 

Kỹ năng:  Sinh viên có 

khả năng 

5. Thực hiện được các 

nghiệp vụ cơ bản trong quá 

trình tham quan tại doanh 

nghiệp. 

6. Thực hiện được rèn 

luyện nghiệp vụ, nâng cao 

kinh nghiệm, khả năng 

giao tiếp trong doanh 

nghiệp. 

Thái độ: 

8. Ý thức bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn trong 

định hướng nghề nghiệp 

chuyên ngành.  

9. Có thái độ và phong 

cách chuyên nghiệp trong 

quá trình học tập và tham 

gia làm việc tại doanh 

nghiệp. 

 

1     

53 

Kỹ năng hội 

nhập (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các Kiến thức về: 

- Khái niệm cơ bản về môi 

trường học tập, phương 

pháp học tập chủ động và 

giao tiếp hiệu quả 

- Các phương pháp, công 

cụ cần thiết cho quá trình 

học ở đại học và giao tiếp 

xã hội 

và rèn luyện cho SV các 

Kỹ năng: 

- Tự học, làm việc nhóm, 

tư duy, giao tiếp trong môi 

trường đại học  

đồng thời sinh viên có Ý 

thức: 

1 

Môn học gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 5 tuần, từ tuần 

11 đến tuần 15, 3 

tiết/ tuần vào sáng 

thứ 5 và sáng thứ 6 

hàng tuần, phòng 8.3 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: Thi viết 

20% 

Cuối kỳ: Thi 

viết: 60%  



634 

 

- Học tập suốt đời, rèn 

luyện thái độ chủ động, 

tích cực trong học tập và 

giao tiếp  

54 

Tổng quan du 

lịch (K24, năm 

1, HK1) 

 Môn học này trang bị cho 

sinh viên những kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản về 

du lịch: du lịch, khách du 

lịch, loại hình du lịch, sản 

phẩm du lịch 

- Lịch sử hình thành và 

phát triển của ngành du 

lịch trên thế giới và ở Việt 

Nam 

- Tầm quan trọng của du 

lịch 

- Mối tương tác của du lịch 

với các lĩnh vực khác 

- Các tổ chức quản lý du 

lịch 

- Các hoạt động kinh doanh 

trong du lịch 

- Các xu hướng du lịch 

Môn học này cũng rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ 

năng sau: 

- Giao tiếp 

- Làm việc nhóm 

Ngoài ra, môn học này 

cũng giúp sinh viên hình 

thành các thái độ: 

- Tính kỷ luật 

- Ý thức trách nhiệm trong 

công việc 

2 

Môn học gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 10, 3 

tiết/ tuần vào sáng 

thứ 3 hàng tuần tiết 

4-6 (KS7,8,11), 

phòng 11.4; sáng thứ 

5 hàng tuần, tiết 1-3 

(KS1,2,3), phòng 

11.4; chiều thứ 6 

hàng tuần, tiết 7-9, 

(KS4,5,6) phòng 8.3  

 Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: Bài tập 

nhóm 20 

Cuối kỳ: thi viết

 60 

55 

Luật du lịch 

(K24, năm 1, 

HK1) 

  1    Ko có đề cương 

56 

Hospitality 

Orientation 

(Nguyên lý 

ngành DLKS) 

(K24, năm 1, 

HK1) 

 This course aims to:  

- Well-equip students with 

basic and general 

knowledge of Hospitality 

and Lodging industry 

- Help students to have a 

general understanding of 

key tasks and soft skills 

needed in the Hospitality 

industry. 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 1 tuần, 3 tiết/ 

tuần, từ tuần 1 đến 

tuần 10, chiều thứ 7 

hàng tuần, tiết 7-9 

(KS9); tiết 10-12 

(KS10), phòng 4.4  

 Chuyên cần: 

10%; Giữa kỳ: 

bài tập nhóm + 

thuyết trình: 

40%; cuối kỳ: 

trắc nghiệm: 

50% 

57 

Francais 

général 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn hóa , từ vựng trong  

0 

Học phần gồm 5 bài, 

thực hiện trong 8 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 8, 1 tuần 3 buổi 

* 3 tiết/buổi; vào 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 
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giao tiếp đơn giản bằng 

tiếng Pháp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

sáng thứ tư & tiết 4-

6 phòng 6.4, sáng 

thứ 7 tiết 4-6, phòng 

5.11 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

58 

Francais 

général 2 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn hóa , từ vựng trong  

giao tiếp đơn giản bằng 

tiếng Pháp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

0 

 Học phần gồm 4 

bài, thực hiện trong 

7 tuần từ tuần 9 đến 

tuần 15, 1 tuần 3 

buổi * 3 tiết/buổi; 

vào sáng thứ tư & 

tiết 4-6 phòng 6.4, 

sáng thứ 7 tiết 4-6, 

phòng 5.11 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

59 

Mô phỏng 

Quản Trị DL-

KS (K21, năm 

4, HK2) 

 Hệ thống hóa các kiến 

thức chuyên ngành liên 

quan trong hoạt động kinh 

doanh và quản lý doanh 

nghiệp lữ hành/lưu trú như 

quản trị doanh nghiệp, điều 

hành, quản lý nhân sự, 

quản lý dịch vụ, nghiên 

cứu thị trường, phân phối 

sản phẩm dịch vụ, quan hệ 

khách hàng, marketing...  

Rèn luyện các kỹ năng cần 

thiết cho công việc như: 

làm việc nhóm, thích nghi 

với áp lực công việc, tìm 

kiếm và phân tích thông 

tin, tư duy logic, xử lý tình 

huống, giao tiếp hiệu quả, 

thuyết minh, trình bày 

trước đám đông. 

4 

Thứ hai 

(07/01/2019  đến 

Thứ bảy 

(12/01/2019) 

Chuyên cần : 

10% 

Các hoạt động 

kinh doanh : 

35% 

Sự kiện: 20% 

Báo cáo tổng 

kết: 15% 

Tourismchalleng

e  

(kỹ năng nghề): 

20% 
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Rèn luyện ý thức đạo đức 

nghề nghiệp, tuân thủ các 

quy định, nhiệm vụ học tập 

và tự học suốt đời  

60 

Khóa Luận Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Hệ thống lại kiến thức, kỹ 

năng đã được học tại 

trường và vận dụng kiến 

thức chuyên môn ngành 

học trong đề tài khóa luận 

tốt nghiệp một cách có 

khoa học và sáng tạo.  

Hình thành ý tưởng về vấn 

đề nghiên cứu, biết cách 

tổng hợp và vận dụng lý 

thuyết để giải quyết vấn đề 

nảy sinh trong thực tế 

Rèn luyện và nâng cao khả 

năng tư duy, đặt vấn đề và 

giải quyết vấn đề một cách 

độc lập và phát huy sở 

trường của mình trong 

công trình nghiên cứu khoa 

học.  

8 

15g00 ngày 

16/10/2018: Hạn chót 

nộp “Đơn xin làm 

khóa luận tốt nghiệp” 

đối với các SV trong 

Trường hợp đặc biệt 

26/6/2019: Nộp 

KLTN hoàn chỉnh 

Đánh giá của 

GVHD (20%) 

Đánh giá của 

GVPB (20%) 

Đánh giá của 

thành viên 1 hội 

đồng bảo vệ KL 

(20%) 

Đánh giá của 

thành viên 2 hội 

đồng bảo vệ  KL 

(20%) 

Đánh giá của 

thành viên 3 hội 

đồng bảo vệ  KL 

(20%) 

61 

Thực Tập Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

Áp dụng các kiến thức đã 

học vào công việc thực tế, 

làm quen với môi trường 

làm việc và tác phong công 

nghiệp trong công việc. 

Học hỏi phong cách làm 

việc cũng như các mối 

quan hệ trong công tác tại 

các KS – NH   

Vận dụng các kiến thức đã 

học để nghiên cứu khoa 

học vào một nội dung 

chuyên sâu đến công việc 

cụ thể tại đơn vị thực tập 

và trình bày kết quả nghiên 

cứu khoa học bằng một báo 

cáo thực tập tốt nghiệp.  

7 
 Báo cáo thực tập 

 

Giới thiệu đơn vị 

và công việc 

được phân công  

(5%) 

Lý do chọn đề 

tài  

(5%) 

Phương pháp nc 

: 10% 

Cơ sở lý luận 

của đề tài (15% 

Thực trạng của 

vấn đề tại công 

ty (30%) 

Giải pháp – Kién 

nghị (20%) 

Kết luận (5%) 

Tài liệu tham 

khảo (5%) 

Hình thức trình 

bày (5%) 

62 

Anh văn du 

lịch 1 (K22, 

năm 3, HK2) 

  3    

63 

Chinese 3 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức, kỹ năng 

kỹ xảo tiếng Trung quốc 

trong lĩnh vực Du lịch 

3 

Học phần gồm 2 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. Số tiết trong 1 

buổi: 3 tiết 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 
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Trang bị cho sinh viên 

những từ, nhóm từ và cách 

sử dụng nó trong hoạt động 

Du lịch. 

Trang bị cho sinh viên lý 

thuyết tiếng, Ngữ âm, Ngữ 

pháp, những thói quen 

ngôn ngữ trung hoa  

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019, Học tại 

phòng 4.4 và ngày  

10/1/2019 phòng 3.7 

chiều thứ 5 trong 

tuần 

  

giá của mỗi loại: 

Thi  

64 

Nihongo 3 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Hiểu và sử dụng mẫu câu 

trong phạm vi bài học (bài 

8 đến bài 11 của giáo trình 

Minna no Nihongo I) 

Vận dụng mẫu câu để thực 

hành  

Giải thích được những biểu 

hiện ngôn ngữ  

3 

Học phần gồm 3 bài 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 5.2 

chiều thứ 3 trong 

tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

65 

Môi trường và 

qui hoạch du 

lịch (K22, năm 

3, HK2) 

Trình bày các khái niệm, 

thành phần của môi trường; 

quy trình của công tác quy 

hoạch du lịch. 

Phân tích mối quan hệ giữa 

môi trường và du lịch; vai 

trò của các bên liên quan 

và các vấn đề môi trường 

trong việc phát triển, quy 

hoạch du lịch.  

2 

 Học phần gồm 3 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết 

Bắt đầu từ ngày 

11/1/2019, Học tại 

phòng 4.1 chiều thứ 

6 trong tuần  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

66 

Thực tập khách 

sạn (K22, năm 

3, HK2) 

Tạo điều kiện cho sinh viên 

thâm nhập môi trường thực 

tế;  

Giúp sinh viên ap dụng các 

kiến thức đã học vào công 

việc thực tế của các công ty 

cung cấp dịch vụ du lịch, 

các cơ quan ban ngành 

quản lý về du lịch;  

Trang bị cho sinh viên 

phong cách làm việc và tạo 

các mối quan hệ trong công 

tác tại cơ quan, doanh 

nghiệp;  

Định hướng nghề nghiệp 

trong thời gian còn lại ở 

nhà trường. 

  

4 
Học phần thực hiện 

tối thiểu là 8  tuần  
Báo cáo thực tập 

67 

Quản trị sự 

kiện và hội 

nghị (K22, 

năm 3, HK2) 

Lĩnh hội những khái niệm 

cơ bản về sự kiện, hội nghị, 

các loại hình sự kiện, quản 

trị sự kiện và vai trò của 

công tác tổ chức sự kiện 

trong hoạt động du lịch. 

Hiểu biết khái quát về loại 

2 

Học phần gồm 3 

chương  thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết.Học tại phòng 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  
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hình du lịch Công vụ 

(MICE) và Lễ hội.  

4.1 sáng thứ 6 trong 

tuần  

68 
French 3 (K22, 

năm 3, HK2) 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

: Sinh viên có khả năng 

nắm rõ những kiến thức 

văn hóa xã hội nước Pháp 

theo chủ đề : Mua sắm thực 

phẩm, đồ uống, quần áo ; 

Lễ hội tại Pháp; Hiểu về 

những phong tục tập quán, 

thế giới công việc 

- Kiến thức giao tiếp : SV 

sử dụng các kiến thức đã 

được học và ứng dụng 

trong lĩnh vực Du lịch 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

+ Âm  

+ Từ vựng  

3 

Học phần gồm 2 

chương  thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

19/2/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.4 sáng thứ 3 trong 

tuần  

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

69 

Recreational 

Park 

Management 

(Quản trị khu 

vui chơi giải 

trí) (K22, năm 

3, HK2) 

Giới thiệu tổng quan về 

ngành công nghiệp khu vui 

chơi giải trí và công viên,  

phân tích vai trò, vị trí của 

các công viên giải trí hiện 

đại trong sự phát triển du 

lịch tại một điểm đến  

3 

Học phần gồm 12 

bài thực hiện trong 

10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

7/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.3 sáng thứ 2trong 

tuần   

Quá trình:20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

70 

Event and 

meeting 

management 

(Quản trị sự 

kiện và hội 

nghị) (K22, 

năm 3, HK2) 

Students comprehend the 

basic concepts of events, 

conferences, event types, 

event management and the 

role of event organizing in 

tourism activities. Students 

understand type of MICE 

and Festival. 

 Students can gain deeper 

knowledges of: The 

process of organizing 

events and conferences; 

How to design ideas for 

events, festivals; MICE 

  

2 

Học phần gồm 3 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.7  sáng thứ 5 trong 

tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

71 

Anh văn 3 

(NN2-DL) 

(K22, năm 3, 

HK2) 

  3    

72 

Gestion des 

événements et 

de congrès 

Khái niệm cơ bản về sự 

kiện và quản trị sự kiện 
2 

Học phần gồm 8 bài   

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 
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(K22, năm 3, 

HK2) 

Cách thức tổ chức và hoạt 

động của các loại hình du 

lịch công vụ 

Yêu cầu và xu hướng phát 

triển của loại hình du lịch 

này. 

Công tác tổ chức tiệc và 

hội nghị  

8/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.4  sáng thứ 3 trong 

tuần  

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

73 

Conception et 

commercialisat

ion des 

produits 

touristiques 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Les composantes et les 

types des produits 

touristiques et des 

producteurs 

La stratégie commerciale 

de l’entreprise sur la base 

des besoins des segments 

de marché 

Les composantes 

différentes dans le prix 

d’un produit  

L’outils de conception des 

itinéraires et du calcul du 

prix, ainsi que la 

conception des produits des 

entreprises de logement et 

de services touristiques  

Les procédures et 

réglementations 

d’immigration du tour 

Outbound)  

2 

 Học phần gồm 5 

chương   thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

10/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.7 chiều  thứ 5 

trong tuần 

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

74 

Francais du 

tourisme 2 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 SV nâng cao và hoàn thiện 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp, SV 

được yêu  cầu tương tác 

bằng tiếng Pháp trong giờ 

học tiếng Pháp, được yêy 

cầu thi đạt DELF B1 hoặc 

hơn vào cuối năm ba (sau 

học kỳ 6). 

6 

Học phần gồm 23 

bài   thực hiện trong 

12 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

7/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

6.11  sáng thứ 2 

trong tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

75 

Environnement 

et 

aménagement 

touristique 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Khái niệm quy hoạch du 

lịch, môi trường du lịch 

Vai trò của quy hoạch du 

lịch 

Các bước thực hiện quy 

hoạch du lịch 

Vai trò của các đối tượng 

tham gia quy hoạch du 

lịch  

2 

Học phần gồm 7 

chương   thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.4 chiều  thứ 3 

trong tuần  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thuyết trình  

76 

Kiến tập 2-

Khách sạn 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Kiến thức: Sinh viên hiểu 

về: 

1. Tổ chức quy mô nhân sự 

và tổ chức dịch vụ trong 

khách sạn 4 - 5 sao 

1 

SV kiến tập 01 buổi 

tại khách sạn theo 

lịch cụ thể của từng 

nhóm.  

Bài thu hoạch: 

100% 
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2. Tiêu chuẩn công việc 

trong các khối FOH và 

BOH. 

3. Kinh nghiệm làm việc, 

kiến thức nghiệp vụ thực tế 

trong khách sạn 4 – 5 sao. 

Kỹ năng:  Sinh viên có khả 

năng 

4. Mô tả lại được quy mô 

tổ chức dịch vụ trong 

khách sạn. 

5. Thực hiện được các kỹ 

năng, nghiệp vụ trong FO, 

FB, HK trong quá trình 

tham quan. 

Thái độ: 

6. Ý thức bồi dưỡng tác 

phong chuyên nghiệp, 

nghiệp vụ và kiến thức 

chuyên môn trong ngành 

học. .  

77 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học (K23, 

năm 2, HK2) 

 -  Hướng dẫn sinh viên 

biết trình bày một báo cáo 

nghiên cứu khoa học.Viết 

được đề cương chi tiết (báo 

cáo thực tập tốt nghiệp, 

khóa luận tốt nghiệp, báo 

cáo đề tài nghiên cứu khoa 

học,…). 

- Áp dụng được các 

phương pháp trong phân 

tích vấn đề nghiên cứu 

đồng thời có kỹ năng phát 

hiện, thiết lập vấn đề 

nghiên cứu kinh tế xã hội. 

- Thực hiện được thu thập, 

phân tích, xử lý thông tin 

kinh tế và thuyết trình. 

- Hình thành tính chủ động 

cho sinh viên đề xuất đề tài 

nghiên cứu khoa học. Chủ 

động tìm kiếm và thiết lập 

các vấn đề nghiên cứu 

khoa học trong lĩnh vực 

kinh tế liên quan đến 

chuyên ngành học tập. 

3 

 Môn học gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 1 buổi, bắt đầu 

từ tuấn 1 đến tuần 

15, 1 buổi*3 tiết/ 

tuần  

 Dự lớp

 10 

Thi giữa HP:  

Thuyết trình

 30 

Thi cuối học 

phần: Viết

 60 

78 
French 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

- Kiến thức giao tiếp 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

3 

 Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 15, 

3t/tuần, vào sáng thứ 

5 hàng tuần, tiết 1-3, 

phòng 6.11 

 Dự lớp

 20 

Thi giữa HP: 30 

Thi cuối học 

phần: Viết 50 
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+ Âm  

+ Từ vựng 

- Sự thành thạo.     

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề truyền nhiệt trong 

các thiết bị và ý thức được 

nhiệm vụ học tập và tự học 

suốt đời. 

Và rèn luyện các kỹ năng 

+ Kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết trong học ngoại ngữ 

+ Kỹ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng diễn đạt. 

+ Kỹ năng thuyết trình 

+ Kỹ năng làm việc nhóm 

Đồng thời SV có thái độ 

+ Giúp SV hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

chuyên nghiệp trong học 

tập và rèn luyện, ứng dụng 

các kiến thức chuyên 

ngành Du lịch vào hoạt 

động thực tiễn khi giao tiếp 

với người nước ngoài.  

79 

Chinese 2 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Kiến thức: Học phần 

truyền đạt kiến thức về ngữ 

pháp và bổ sung một số 

câu từ thường dùng trong 

đời sống hằng ngày. Trong 

đó, trọng tâm là các chủ đề 

chào hỏi, hỏi thăm quốc 

tịch, mua sắm, thời gian, 

hỏi đường…  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể 

giao tiếp và hỏi thăm lẫn 

nhau với chủ đề quen thuộc 

trong giáo trình.  

3 

Học phần thực hiện 

trong 15 tuần, 

3t/tuần, từ tuần 1 

đến tuần 15 vào sáng 

thứ 5 hàng tuần, 

phòng 2.4, 3.4, 6.4   

 Dự lớp

 20 

Thi giữa HP

 20 

Thi cuối học 

phần: Viết

 60 

80 

Bộ phận văn 

phòng (Front 

office 

department) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

The course is designed to 

provide for students: 

Knowledge and 

Understanding:  

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of room division 

in hospitality – front office.  

- Help students to have a 

good understanding of the 

procedures of welcoming 

guest, booking via various 

3 

 Môn học thực hiện 

trong 9 buổi, 1 tuần 

1 buổi 5t, từ tuần 1 

đến tuần 9 vào chiều 

thứ 7 hàng tuần, 

phòng 4.4 

 Chuyên cần: 

10%; Giữa kỳ: 

bài tập nhóm + 

thuyết trình: 

40%; cuối kỳ: 

trắc nghiệm: 

50% 
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channels, checking-in and 

settling guest’s bills. 

Professional and 

Transferable Skills: 

- Training for students: 

teamwork, thinking and 

communicationskills 

Attitudes and Values: 

- Training for students to 

learn lifelong learning, 

compliance rules, 

professional ethics  

81 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

 Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, 1 tuần 

1 buổi 3tiết từ tuần 1 

đến tuần 15, vào 

chiều thứ 5 hàng 

tuần, phòng 8.4 

 Giữa kỳ: Trắc 

nghiệm 40%; 

cuối kỳ: trắc 

nghiệm: 60% 

82 

Báo cáo 

chuyên đề 

QTKS 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

- Kiến thức: Sinh viên hiểu 

về: 

1. Công tác chuẩn bị cho 

một bộ hồ sơ xin việc 

chuyên nghiệp. 

2. Những kiến thức và kỹ 

năng cần có trong quá trình 

tham gia phỏng vấn tại 

doanh nghiệp. 

3. Các hình thức tuyển 

chọn ứng cử viên tại khách 

sạn lớn. 

Kỹ năng:  Sinh viên có khả 

năng 

4. Tiếp thu tầm quan trọng 

các kỹ năng cứng và kỹ 

năng mềm trong quá trình 

tuyển dụng. 

5. Thực hiện được một bộ 

hồ sơ xin việc chuyên 

nghiệp. 

Thái độ: 

6. Ý thức bồi dưỡng kiến 

thức chuẩn bị xin việc làm 

1 

 Môn học thực hiện 

trong 1 buổi (5 tiết), 

được trình bày bởi 

báo cáo viên đang 

công tác trong doanh 

nghiệp DL 

Bài thu hoạch 

100%  
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tại các môi trường kinh 

doanh chuyên nghiệp.  

7. Có thái độ và phong 

cách chuyên nghiệp trong 

quá trình học tập và tham 

gia làm việc tại doanh 

nghiệp.  

83 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

84 

Nihongo 2 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên có thể sử 

dụng được câu liên quan 

đến thời gian, di chuyển, 

hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày, câu mời rủ, công cụ 

dụng cụ, cho và nhận bằng 

tiếng Nhật.  

3 

Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, mỗi 

tuần 1 buổi 3 tiết vào 

sáng thứ 5 hàng 

tuần, từ tuần 1 đến 

tuần 15.  

Dự lớp 20 

Thi giữa HP: 

 30 

Thi cuối học 

phần: Viết

 50 

85 

Francais 

général 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Trình độ  DELF B1 chuẩn 

Châu Âu 
6 

 Môn học gồm 35 

buổi thực hiện trong 

12 tuần, từ tuần 1 

Dự lớp 20 

Thi giữa HP: 

 30 
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đến tuần 12, 3 buổi * 

3 tiết/ tuần 

Thi cuối học 

phần: Viết

 50 

86 

Nghiệp vụ nhà 

hàng cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Truyền đạt cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

vai trò, chức năng, nhiệm 

vụ của nhân viên phục vụ, 

các nguyên tắc cơ bản 

trong quá trình set up, các 

trang thiết bị trong nhà 

hàng và dụng cụ set up bàn 

ăn; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

thực hành thành thạo các 

thao tác trải khăn bàn, gấp 

khăn bàn sạch, thu khăn 

bàn dơ, thay khăn bàn khi 

có khách, cách bê khay, 

cách sử dụng khăn phục 

vụ, cách vệ sinh các nhóm 

dụng cụ sử dụng trong set 

up bàn ăn, gấp khăn ăn và 

thực hành thành thạo set up 

Sáng Âu, trưa/tối Âu – 

Alacarte, Sáng Á, trưa/tối 

Á – Alacarte; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng thực hành 

thành thạo trong Phòng 

thực hành, khả năng làm 

việc nhóm hiệu quả và  

hình thành được ý thức học 

tập suốt đời.  

1 

Môn học gồm 5 tiết 

lý thuyết + 25 tiết 

thực hiện trong 3 

tuần theo lịch thực 

hành của từng nhóm. 

Thi thực hành: 

100%  

87 

Nghiệp vụ Bar 

cơ bản (K24, 

năm 1, HK2) 

- Kiến thức: Sinh viên hiểu 

về: 

1. Quy định làm việc, kỹ 

năng cần thiết của 1 nhân 

viên pha chế 

2. Cách thức hoạt động của 

quầy Bar. 

3. Sử dụng các trang thiết 

bị, dụng cụ cần thiết cho 

công việc pha chế. 

- Kỹ năng: 

4. Thực hành được các 

phương pháp pha chế đồ 

uống. 

1 

Môn học gồm 5 tiết 

lý thuyết + 25 tiết 

thực hiện trong 3 

tuần theo lịch thực 

hành của từng nhóm. 

Thi thực hành: 

100%  
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5. Pha chế được các loại đồ 

uống cơ bản: cocktail, 

mocktail, cup và punch 

- Thái độ: 

6. Ý thức kỹ năng về đạo 

đức nghề nghiệp của nhân 

viên pha chế. 

7. Tinh thần cầu tiến, trau 

dồi thêm kỹ năng thực 

hành để nâng cao nghiệp 

vụ pha chế.  

88 

Nghiệp vụ lễ 

tân cơ bản 

(F.O) (K24, 

năm 1, HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức tổng quan 

về dịch vụ lưu trú và bộ 

phận lễ tân; 

- Trang bị cho sinh viên 

các kiến thức, kỹ năng làm 

việc và thao tác thông qua 

điện thoại; 

- Rèn luyện cho sinh viên 

tư duy giải quyết vấn đề, 

kỹ năng thực hành thành 

thạo trong Phòng thực 

hành, khả năng làm việc 

nhóm hiệu quả và hình 

thành được ý thức học tập 

suốt đời. 

1 

Môn học gồm 5 tiết 

lý thuyết + 25 tiết 

thực hiện trong 3 

tuần theo lịch thực 

hành của từng nhóm. 

Thi thực hành: 

100%  

89 

Kiến tập 1-

Resort (K24, 

năm 1, HK2) 

 - Hệ thống hóa các kiến 

thức tổng quát và kiến thức 

chuyên ngành về các bộ 

phận của Resort kiến tập, 

các yêu cầu và cơ hội nghề 

nghiệp trong tương lai, tổ 

chức tham quan các bộ 

phận: Lễ tân, Buồng, Ẩm 

thực của Resort; tiếp xúc 

và trải nghiệm dịch vụ du 

lịch trọn gói để bổ sung 

thêm kiến thức về ngành 

du lịch, tham gia các hoạt 

động tập thể, từ đó nâng 

cao tinh thần đoàn kết, gắn 

bó giữa sinh viên với nhau 

và giữa sinh viên với quý 

thầy, cô trong Khoa 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, năng làm việc 

nhóm hiệu quả và  hình 

1 

Tổ chức Kiến tập 

trong 1 ngày tại 

Vũng tàu 

Bài thu hoạch: 

100% 
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thành được ý thức học tập 

suốt đời. 

90 

Nghiệp vụ 

buồng-phòng 

cơ bản (H.K) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Truyền đạt cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

vai trò, chức năng, nhiệm 

vụ của nhân viên buồng 

phòng, các quy trình vệ 

sinh khu vực công cộng 

(dụng cụ làm việc, các 

nguyên tắc cơ bản trong 

quá trình lau dọn), nhiệm 

vụ đảm bảo vệ sinh, thẩm 

mỹ, an ninh an toàn nơi 

làm việc. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

thực hành thành thạo các 

thao tác lau dọn, sắp xếp 

dụng cụ làm việc, quy trình 

vệ sinh khu vực công cộng, 

quy trình liên quan đến an 

ninh an toàn trong khách 

sạn. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng thao tác 

thành thạo công việc, khả 

năng làm việc nhóm hiệu 

quả và  hình thành được ý 

thức học tập phát triển bản 

thân.  

1 

Môn học gồm 5 tiết 

lý thuyết + 25 tiết 

thực hiện trong 3 

tuần theo lịch thực 

hành của từng nhóm. 

Thi thực hành: 

100%  

91 

Quản trị học 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về quản 

trị: (1) Các khái niệm, mục 

tiêu, các lý thuyết quản trị 

học; (2) Vai trò, nhiệm vụ, 

yêu cầu vể kỹ năng của nhà 

quản trị; (3) Các chức năng 

quản trị: hoạch định, tổ 

chức, điều khiển, kiểm soát 

- Trang bị cho sinh viên 

các kỹ năng của nhà quản 

trị: ra quyết định, truyền 

thông, giải quyết xung đột, 

ứng dụng các mô hình cơ 

cấu tổ chức, giải quyết một 

số tình huống quản trị 

- Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng tư duy phân 

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 tuần, 1 buổi 

* 3tiết, bắt đầu từ 

tuần 1 đến tuần 15, 

vào chiều thứ hai, 

4.6, sáng thứ ba, 

phòng 4.1.  

 Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi trắc 

nghiệm25 

Cuối kỳ: thi viết

 55 
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tích các tình huống quản 

trị, nhận diện, dự doán các 

yếu tố của môi trường tác 

động đến doanh nghiệp và 

ý thức học tập phát triển 

bản thân  

92 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

93 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 
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các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết thúc 

Module 5 (Thiết 

kế bài trình 

chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) (50%)  

94 

Kinh tế vi mô 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Hoạt động của thị trường. 

- Hành vi  người tiêu dùng 

và  người sản xuất trong thị 

trường. 

- - Sự hình thành giá cả 

trong các thị trường khác 

nhau (thị trường cạnh tranh 

hoàn toàn, thị trường độc 

quyền hoàn toàn, thị trường 

cạnh tranh độc quyền và thị 

trường độc quyền nhóm) 

  Kỹ năng: 

- Phân tích, đánh giá tình 

hình biến động của thị 

trường 

- Phân tích biện pháp can 

thiệp của chính phủ vào thị 

trường 

- Làm việc nhóm và tư duy 

giải quyết các vấn đề liên 

quan đến thị trường, người 

sản xuất và người tiêu 

dùng. 

  Thái độ: 

- Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc  

 

2     

95 
Food and 

Beverage 

Knowledge and 

Understanding:  
3 

 Môn học thực hiện 

trong 9 buổi, 1 tuần 

 Chuyên cần: 

10%; Giữa kỳ: 
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division (K24, 

năm 1, HK2) 

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of food and 

beverage division – 

restaurant server 

Professional and 

Transferable Skills: 

- Training for students: 

teamwork, thinking and 

communicationskills 

Attitudes and Values: 

- Training for students to 

learn lifelong learning, 

compliance rules, 

professional ethics  

1 buổi 5t, từ tuần 1 

đến tuần 9 vào chiều 

thứ 7 hàng tuần, 

phòng 2.2 (KS9), 

phòng 2.4 (KS10) 

bài tập nhóm + 

thuyết trình: 

40%; cuối kỳ: 

trắc nghiệm: 

50% 

96 

Francais 

général 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn hóa , từ vựng, nguyên 

tắc  ngữ pháp trong  giao 

tiếp trình độ A 1 +  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp chuẩn 

quốc tế. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

0 

Học phần gồm 5 bài, 

thực hiện trong 8 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 8, 1 tuần 3 buổi 

* 3 tiết/buổi; vào 

sáng thứ tư & tiết 4-

6 phòng 6.4, sáng 

thứ 7 tiết 4-6, phòng 

5.11 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

97 

Toán cao cấp 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về Giải tích toán học gồm: 

(1) giới hạn, tính liên tục 

và khả vi của hàm số một 

biến; (2) tích phân của hàm 

số một biến; (3) giới hạn, 

tính liên tục và khả vi của 

hàm số hai biến; kiến thức 

về Đại số tuyến tính:(4) ma 

trận và hệ phương trình 

tuyến tính . 

Môn học trang bị kỹ năng 

xây dựng và phân tích các 

mô hình kinh tế đơn giản 

trên cơ sở kiến thức về toán 

giải tích và đại số tuyến 

tính mà sinh viên được 

3     
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cung cấp, kỹ năng tự 

nghiên cứu, nâng cao 

chuyên môn sau khi tốt 

nghiệp, tư duy logic và kỹ 

năng làm việc nhóm. 

98 

Francais 

général 4 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn hóa , từ vựng, nguyên 

tắc  ngữ pháp trong  giao 

tiếp trình độ A 1 +  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp chuẩn 

quốc tế. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

0 

Học phần gồm 5 bài, 

thực hiện trong 8 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 8, 1 tuần 3 buổi 

* 3 tiết/buổi; vào 

sáng thứ tư & tiết 4-

6 phòng 6.4, sáng 

thứ 7 tiết 4-6, phòng 

5.11 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

 

28. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Nihongo 4 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Sinh viên có thể sử 

dụng một số mẫu câu 

trong việc diễn đạt ước 

muốn, sự di chuyển, xin 

phép, hành động, chuỗi 

hành động, mô tả. 

Có hiểu biết về con người 

và văn hóa Nhật Bản 

  

3 

Học phần gồm 4 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.4, thứ 6 trong tuần.  

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại : 

Thi   

2 

French 4 (DL) 

(K21, năm 4, 

HK1) 

L’accueil et l’assistance 

Les transports, les 

horaires, les programmes  

L’hôtellerie, la restauration, la 

gastronomie 

L’offred’itinéraires,d’excu

rsions, de circuits  

L’offre animations 

culturelles et de loisirs  

L’offre d’hébergement et 

de restauration 

3 

Học phần gồm 6 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng  

2.4. thứ 6 và  P7.4 

thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại : 

Thi  
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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 

3 

Chinese 4 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Tryền đạt kiến thức về ngữ 

pháp (trạng ngữ, bổ ngữ), 

câu với từ “把、被”đồng 

thời cung cấp khoảng 300 

từ vựng thường dùng trong 

giao tiếp hằng ngày với các 

chủ đề về hỏi thăm về chỗ 

ở, số điện thoại, danh lam 

thắng cảnh, môn thể thao 

yêu thích.  

3 

Học phần gồm 7 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.7, thứ 6 trong tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

4 

Seminar: 

HệThống Vận 

Chuyển (K21, 

năm 4, HK1) 

Kiến thức:  

- Nắm vững những phương 

thức vận chuyển du lịch 

hiện tại và những giải pháp 

nâng cao hiệu quả phương 

thức vận chuyển tại Việt 

Nam 

Kỹ năng: 

- Phân tích tình huống. 

Thái độ: 

- Chú ý lắng nghe những 

chia sẽ kinh nghiệm. 

- Tích cực và chủ động đặt 

câu hỏi trong buổi seminar. 

1 

Môn học được tổ 

chức trong 1 buổi (5 

tiết) với sự trình bày 

của báo cáo viên là 

khách mời đang 

công tác tại doanh 

nghiệp du lịch 

Bài thu hoạch: 

100% 

5 

Phát triển Du 

lịch bền vững 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Trình bày khái niệm – 

nguyên tắc – ý nghĩa của 

phát triển du lịch bền vững 

và tầm quan trọng, vai trò 

của các bên liên quan trong 

phát triển du lịch bền vững. 

Xây dựng những giải pháp 

nhằm phát triển du lịch bền 

vững cho từng trường hợp 

cụ thể. 

2 

Học phần gồm 3 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ ngày 

13/9/2018.Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết 

Học tại phòng 4.2 

thứ 5 trong tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại : 

Tiểu luận 

 

6 

Thiết Kế & 

Kinh Doanh 

SP Du Lịch 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Cung cấp những lý luận cơ 

bản liên quan đến qui trình 

thiết kế và kinh doanh sản 

phẩm du lịch lữ hành: giới 

thiệu, thiết kế, đàm  phán, 

đấu thầu, ký kết, tổ chức, 

triển khai các công tác hậu 

mãi trong  kinh doanh sản 

phẩm du lịch. 

2 

Học phần gồm 4 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. Bắt 

đầu từ ngày 

11/9/2018Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết 

Học tại phòng 4.1 

thứ 3 trong tuần 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

7 

Hệ Thống Vận 

Chuyển (K21, 

năm 4, HK1) 

Trang bị những kiến thức 

cơ bản về hệ thống vận 

chuyển ngày nay được áp 

dụng trong môi trường và 

thực tế du lịch của Việt 

2 

Học phần gồm 5 bài  

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 11/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 
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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 

Nam và các nước tiến bộ 

trên thế giới; 

  

3 tiết Học tại phòng 

4.1 thứ 3 trong tuần. 

giá của mỗi loại: 

Thi 

8 

Anh văn 7 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Học phần này nhằm mục 

đích chuẩn bị cho sinh viên 

những kỹ năng cơ bản cần 

thiết cho việc làm bài thi 

TOEIC dạng mới đạt hiệu 

quả cao. Nếu học tập 

nghiêm túc, sinh viên có 

thể: 

- Đối với kỹ năng nghe 

hiểu: nghe hiểu và hoàn 

thành các phần thi nghe 

của bài thi TOEIC theo thể 

thức mới bao gồm: Hình 

ảnh, Câu hỏi-trả lời, Bài 

hội thoại ngắn và Bài nói 

ngắn 

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: 

O nắm vững những điểm 

ngữ pháp thông dụng đối 

với bài thi TOEIC theo thể 

thức mới và vận dụng vào 

việc hoàn thành tốt phần 

thi Incomplete sentences và 

Text completion 

O quen thuộc với các dạng 

câu hỏi và dạng bài đọc 

thường gặp trong bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

và hoàn thành tốt phần thi 

Đọc hiểu 

- Về vốn từ vựng: biết, 

hiểu và vận dụng một số 

lượng lớn từ vựng tiếng 

Anh thông dụng cho bài thi 

TOEIC theo thể thức mới 

liên quan đến những ngành 

nghề như: nhân sự, tài 

chính, ngân hàng, sức 

khỏe, du lịch khách sạn… 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 20 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

12/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

9 

Mô phỏng 

Quản Trị DL-

KS (K21, năm 

4, HK2) 

 Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm giúp sinh 

viên: 

- Hệ thống hóa các kiến 

thức chuyên ngành liên 

quan trong hoạt động kinh 

doanh và quản lý doanh 

4 

SV thực hiện trong 5 

ngày theo kế hoạch 

của khoa 

Điềm tổng hợp: 

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 

nghiệp lữ hành/lưu trú như 

quản trị doanh nghiệp, điều 

hành, quản lý nhân sự, 

quản lý dịch vụ, nghiên 

cứu thị trường, phân phối 

sản phẩm dịch vụ, quan hệ 

khách hàng, marketing...  

- Rèn luyện các kỹ năng 

cần thiết cho công việc 

như: làm việc nhóm, thích 

nghi với áp lực công việc, 

tìm kiếm và phân tích 

thông tin, tư duy logic, xử 

lý tình huống, giao tiếp 

hiệu quả, thuyết minh, 

trình bày trước đám đông. 

- Rèn luyện ý thức đạo đức 

nghề nghiệp, tuân thủ các 

quy định, nhiệm vụ học tập 

và tự học suốt đời 

10 

Thực Tập Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

- Áp dụng các kiến thức đã 

học vào công việc thực tế 

của các công ty cung cấp 

dịch vụ du lịch, các cơ 

quan ban ngành quản lý về 

du lịch, làm quen với môi 

trường làm việc và tác 

phong công nghiệp trong 

công việc. 

- Học hỏi phong cách làm 

việc cũng như các mối 

quan hệ trong công tác tại 

cơ quan, doanh nghiệp;  

- Vận dụng các kiến thức 

đã học để nghiên cứu khoa 

học vào một nội dung 

chuyên sâu đến công việc 

cụ thể tại đơn vị thực tập 

và trình bày kết quả nghiên 

cứu khoa học bằng một báo 

cáo thực tập tốt nghiệp. 

- Trau dồi thêm các kỹ 

năng mềm cần thiết (kỹ 

năng giao tiếp, ứng xử …) 

cho mục tiêu nghề nghiệp 

tương lai sau khi tốt nghiệp 

ra trường. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng tư duy độc lập, 

7 

Thực tập tại doanh 

nghiệp, tối thiểu 2 

tháng/ đợt thực tập 

Bài thu hoạch: 

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 

sáng tạo trong công việc, 

rèn luyện tính tự chủ và 

tinh thần trách nhiệm trong 

công việc. 

11 

Khóa Luận Tốt 

Nghiệp (K21, 

năm 4, HK2) 

 - Giúp sinh viên hệ thống 

lại kiến thức, kỹ năng đã 

được học tại trường và vận 

dụng kiến thức chuyên 

môn ngành học trong đề tài 

khóa luận tốt nghiệp một 

cách có khoa học và sáng 

tạo.  

- Giúp sinh viên hình thành 

ý tưởng về vấn đề nghiên 

cứu, biết cách tổng hợp và 

vận dụng lý thuyết để giải 

quyết vấn đề nảy sinh trong 

thực tế 

- Giúp sinh viên rèn luyện 

và nâng cao khả năng tư 

duy, đặt vấn đề và giải 

quyết vấn đề một cách độc 

lập và phát huy sở trường 

của mình trong công trình 

nghiên cứu khoa học. 

- Ngoài ra, học phần rèn 

luyện cho sinh viên tự tin 

thể hiện, trình bày vấn đề 

nghiên cứu mạch lạc, nhất 

quán, góp phần tăng cơ hội 

việc làm cho sinh viên sau 

đào tạo và ý thức tự nghiên 

cứu, học suốt đời 

8 

Thực hiện từ tháng 

10/2018 – tháng 

4/2019 

Cuối kỳ: 100% 

12 

Tourist 

Transport 

System (K21, 

năm 4, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

hệ thống vận chuyển ngày 

nay được áp dụng trong 

môi trường và thực tế du 

lịch của Việt Nam và các 

nước tiến bộ trên thế giới; 

2 

Học phần gồm 5 bài  

thực hiện trong 10 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 11/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết Học tại phòng 

4.4 thứ 3 trong tuần. 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

13 

English 4 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 
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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 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

14 

Conceptions 

des Produits 

Touristiques 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Các thành phần và loại sản 

phẩm du lịch cũng như các 

đơn vị cung cấp 

Chiến lược kinh doanh của 

công ty dựa trên nhu cầu 

của các phân khúc thị 

trường khác nhau 

Các công cụ thiết kế lịch 

trình và tính giá cũng như 

thiết kế sản phẩm lưu trú 

và dịch vụ du lịch 

2 

Học phần gồm 5 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018.  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.4 thứ 3 trong tuần. 

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

15 

Francais du 

tourisme 3 

(K21, năm 4, 

HK1) 

SV nâng cao và hoàn thiện 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp, SV 

nghe nói đọc viết được 

4 

Học phần gồm 5 bài 

thực hiện trong 12 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 
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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 

bằng tiếng Pháp tương đối 

lưu loát trong giờ học tiếng 

Pháp, giờ học các môn 

chuyên ngành được dạy 

bằng tiếng Pháp, thi đạt 

DELF B2 vào cuối năm tư. 

  

11/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết  

Học tại phòng 4.4 

thứ 3 trong tuần. 

giá của mỗi loại: 

Thi 

16 

Gestion des 

Opérations 

Hôtelières 

(K21, năm 4, 

HK1) 

Acquérir de solides 

compétences en 

administration et en gestion 

des ressources humaines. 

Intégrer les compétences 

nécessaires à la prise 

rapide de décision. 

Développer une capacité à 

s’adapter aisément à la 

culture de l’hôtel où vous 

travaillerez. 

Apprendre à être à l’affût 

des besoins des clients en 

faisant preuve de 

diplomatie et de tact. 

Faire rapidement votre 

marque à la tête d’une 

équipe. 

Apprendre à travailler en 

collaboration et à 

développer des partenariats 

avec les acteurs du milieu 

du tourisme et des affaires 

de sa région.  

3 

Học phần gồm 8 bài 

thực hiện trong 15 

buổi. Bắt đầu từ 

ngày 13/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.11 thứ 5 trong tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

17 

Anh văn 5 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  một phần từ 

vựng và thuật ngữ trọng 

tâm được sử dụng trong bài 

thi TOEIC, thuộc các lĩnh 

vực công ty, ngày nghỉ 

cuối tuần, đường phố, hội 

họp/ công việc/ văn phòng, 

du lịch/ giải trí, mua sắm/ 

nhà hàng, ngân hàng/ bưu 

điện/ giao thông, thông 

báo/ hướng dẫn/ quảng cáo, 

tin tức/ phát thanh/ du lịch, 

tin nhắn ghi âm/ giới thiệu 

người, thư tín. 

- Về ngữ pháp: một phần 

các cấu trúc ngữ pháp 

3 

Học phần gồm 15 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 10/09/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

26/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập luyện 

tập 

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

trọng tâm và thiết yếu được 

sử dụng trong bài thi 

TOEIC như sự hòa hợp 

giữa chủ ngữ - động từ, 

cụm động từ/ thể bị động, 

thì/ động từ nguyên mẫu, vị 

trí của danh từ, vị trí của 

tính từ và trạng từ, tình từ 

chỉ số lượng/ so sánh/ phân 

từ, liên từ, đại từ quan hệ 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp đã học áp 

dụng vào giải quyết bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng Nghe 

hiểu và Đọc hiểu 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (thuyết trình, 

xây dựng văn bản) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

môi trường công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự rèn luyện ngôn ngữ 

- Làm bài thi TOEIC hiệu 

quả 

18 

Quản trị khu 

vui chơi giải trí 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Giới thiệu tổng quan về 

ngành công nghiệp khu vui 

chơi giải trí và công viên,  

phân tích vai trò, vị trí của 

các công viên giải trí hiện 

đại trong sự phát triển du 

lịch tại một điểm đến.  

2 

Học phần gồm 5 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/9/2018.  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

7.1 thứ 7 trong tuần. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

19 

Xã hội học du 

lịch (K22, năm 

3, HK1) 

Phân loại và giải thích 

được các định nghĩa. Cấu 

trúc- chức năng của hệ 

thống du lịch” 

Ứng dụng để giải quyết 

những vấn đề liên quan đến 

điểm đến du lịch 

Phân tích được những tác 

động Văn hóa- xã hội của 

du lịch 

2 

Học phần gồm 4 

chương thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.1 thứ 6  trong tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

20 

Đường lối cách 

mạng của 

ĐCSVN (K22, 

năm 3, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản 

3 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 1 

đến tuần số 15 theo 

Quá trình: 20% 

(làm việc nhóm) 

Giữa kỳ: 

20% (trên giấy, 
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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 

Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay. 

- Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lý 

tưởng cách mạng, lập 

trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo 

đức lối sống tốt. 

TKB mỗi học kỳ, 

mỗi khoa; 

Số giờ trong 1 buổi: 

3; 

Phòng học: theo 

TKB của từng Khoa 

tự luận+trắc 

nghiệm) 

Cuối kỳ: 60% 

(thi  trắc nghiệm 

trên giấy) 

21 

Chinese 2 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Học phần truyền đạt kiến 

thức về ngữ pháp và bổ 

sung một số câu từ thường 

dùng trong đời sống hằng 

ngày. Trong đó, trọng tâm 

là các chủ đề chào hỏi, hỏi 

thăm quốc tịch, mua sắm, 

thời gian, hỏi đường…  

  

3 

Học phần gồm 15 

bài  thực hiện trong 

15 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

13/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.2 thứ 5 trong tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

22 

Nihongo 2 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Hiểu và sử dụng mẫu câu 

trong phạm vi bài học (bài4 

đến bài 9 của giáo trình 

Minna no Nihongo I) 

Vận dụng mẫu câu để thực 

hành  

Giải thích được những biểu 

hiện ngôn ngữ  

3 

Học phần gồm 9  bài 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

13/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

11.5  và   chiều thứ 5 

trong tuần   

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi   

23 
French 2 (K22, 

năm 3, HK1) 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

- Kiến thức giao tiếp 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

+ Âm  

+ Từ vựng 

- Sự thành thạo.     

  

3 

Học phần gồm 8 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

13/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

7.3 thứ 5 trong tuần 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

24 

Kinh tế du lịch 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về kinh tế du 

lịch, những yếu tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển 

của ngành du lịch và hoạt 

động kinh tế du lịch, thời 

vụ du lịch và các nhân tố 

như cơ sở vật chất kỹ thuật, 

lao động trong du lịch, 

đánh giá hiệu quả kinh tế 

của 1 doanh nghiệp du lịch 

2 

Học phần gồm 7 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

10/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.6 chiều thứ 2 trong 

tuần, chiều thứ 6 

ngày 14/9 , phòng 

4.1. 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 
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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 

Giao tiếp trong 

du lịch (K22, 

năm 3, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng 

về kỹ năng giao tiếp, đặc 

biệt là giao tiếp trong du 

lịch 

Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng các lý 

thuyết nền tảng của học 

phần giao tiếp vào quá 

trình học tập cũng như 

trong ngành nghề sau này.  

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.1 chiều thứ 6 trong 

tuần 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

26 
French 3 (K22, 

năm 3, HK2) 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

: Sinh viên có khả năng 

nắm rõ những kiến thức 

văn hóa xã hội nước Pháp 

theo chủ đề : Mua sắm thực 

phẩm, đồ uống, quần áo ; 

Lễ hội tại Pháp; Hiểu về 

những phong tục tập quán, 

thế giới công việc 

- Kiến thức giao tiếp : SV 

sử dụng các kiến thức đã 

được học và ứng dụng 

trong lĩnh vực Du lịch 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

+ Âm  

+ Từ vựng 

3 

Học phần gồm 2 

chương  thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

19/2/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.4 sáng thứ 3 trong 

tuần 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

27 

Nihongo 3 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Hiểu và sử dụng mẫu câu 

trong phạm vi bài học (bài 

8 đến bài 11 của giáo trình 

Minna no Nihongo I) 

Vận dụng mẫu câu để thực 

hành  

Giải thích được những biểu 

hiện ngôn ngữ  

3 

Học phần gồm 3 bài 

thực hiện trong 15 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết. 

Học tại phòng 5.2 

chiều thứ 3 trong 

tuần 

 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

28 

Chinese 3 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức, kỹ năng 

kỹ xảo tiếng Trung quốc 

trong lĩnh vực Du lịch 

Trang bị cho sinh viên 

những từ, nhóm từ và cách 

sử dụng nó trong hoạt động 

Du lịch. 

Trang bị cho sinh viên lý 

thuyết tiếng, Ngữ âm, Ngữ 

3 

Học phần gồm 2 bài  

thực hiện trong 15 

buổi. Số tiết trong 1 

buổi: 3 tiết 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019, Học tại 

phòng 4.4 và ngày  

10/1/2019 phòng 3.7 

chiều thứ 5 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 
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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 

pháp, những thói quen 

ngôn ngữ trung hoa 

 

 

29 

Môi trường và 

qui hoạch du 

lịch (K22, năm 

3, HK2) 

Trình bày các khái niệm, 

thành phần của môi trường; 

quy trình của công tác quy 

hoạch du lịch. 

Phân tích mối quan hệ giữa 

môi trường và du lịch; vai 

trò của các bên liên quan 

và các vấn đề môi trường 

trong việc phát triển, quy 

hoạch du lịch.  

2 

Học phần gồm 3 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. Số tiết 

trong 1 buổi: 3 tiết 

Bắt đầu từ ngày 

11/1/2019, Học tại 

phòng 4.1 chiều thứ 

6 trong tuần 

 

 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

30 

Thực tập công 

ty (K22, năm 

3, HK2) 

Tạo điều kiện cho sinh viên 

thâm nhập môi trường thực 

tế; áp dụng các kiến thức 

đã học vào công việc thực 

tế;  

Trang bị cho sinh viên 

phong cách làm việc và tạo 

các mối quan hệ trong công 

tác tại cơ quan, doanh 

nghiệp;  

2 
Học phần thực hiện 

trong 16 tuần 
Báo cáo thực tập 

31 

Thiết kế và 

kinh doanh sản 

phẩm du lịch 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Cung cấp một số khái niệm 

cơ bản về du lịch, Trình 

bày các nguyên tắc và các 

bước xây dựng tuyến, điểm 

du lịch 

 Cung cấp quy trình thiết 

kế tổ chức một chương 

trình du lịch 

  

2 

Học phần gồm 4 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

9/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết Học tại phòng 

4.1 sáng thứ 4 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

32 

Quản trị sự 

kiện và hội 

nghị (K22, 

năm 3, HK2) 

Lĩnh hội những khái niệm 

cơ bản về sự kiện, hội nghị, 

các loại hình sự kiện, quản 

trị sự kiện và vai trò của 

công tác tổ chức sự kiện 

trong hoạt động du lịch. 

Hiểu biết khái quát về loại 

hình du lịch Công vụ 

(MICE) và Lễ hội. 

2 

Học phần gồm 3 

chương  thực hiện 

trong 11 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết.Học tại phòng 

4.1 sáng thứ 6 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

33 

Hệ thống vận 

chuyển (K22, 

năm 3, HK2) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

hệ thống vận chuyển ngày 

nay được áp dụng trong 

môi trường và thực tế du 

lịch của Việt Nam và các 

nước tiến bộ trên thế giới; 

2 

Học phần gồm 9 bài  

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

9/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

Quá trình: 30% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 
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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 

4.1 sáng thứ 4 trong 

tuần 

34 

Communicatio

n (English) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

7.1. Knowledge  

- Understand the general 

theoretical knowledge of 

communication: concept, 

classification, 

communication model. 

- Analyze and evaluate the 

psychological and cultural 

factors governing the 

process of communication. 

- Understand the concept 

of self and the defense 

mechanisms that affect the 

communication process. 

- Know the basic 

communication skills and 

train them to be able to 

communicate effectively. 

7.2. Skills 

- Get to know the causes of 

the failure communication 

process. 

- Application of 

negotiation skills and 

conflict resolution in life 

and professional work. 

7.3. Attitude 

- Make sense of moral 

qualities, from which to 

form and develop a stable 

career personality. 

-  Improve grooming and 

communication style. 

2 

 Học phần thực hiện 

trong 8 tuần, từ tuần 

1 đến tuần 8, 1 buổi 

4 tiết/ tuần, phòng 

5.9 

Chuyên cần

 10 

Giữa kỳ: thuyết 

trình 40 

Cuối kỳ:   thi 

viết 50 

35 

F&B 

Management 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức khái quát 

về ngành và các loại dịch 

vụ ăn uống  

Giới thiệu các công cụ 

quản lý trong ngành dịch 

vụ ăn uống 

Trang bị cho sinh viên các 

kỹ năng và công cụ để 

đánh giá từ đó có thể đưa 

ra các cải tiến cho các dịch 

vụ ăn uống 

2 

Học phần gồm 8 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

15/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.3  sáng thứ 7 trong 

tuần 

Quá trình: 25% 

Giữa kỳ: 25%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 
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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 

36 

Recreational 

Park 

Management 

(Quản trị khu 

vui chơi giải 

trí) (K22, năm 

3, HK2) 

Lĩnh hội những khái niệm 

cơ bản về các loại hình sự 

kiện, quản trị khu vui chơi, 

giải trí trong hoạt động du 

lịch.  

3 

Học phần gồm 7 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

14/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.4  sáng thứ 7 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

37 

Event and 

meeting 

management 

(Quản trị sự 

kiện và hội 

nghị) (K22, 

năm 3, HK2) 

 Students comprehend the 

basic concepts of events, 

conferences, event types, 

event management and the 

role of event organizing in 

tourism activities. Students 

understand type of MICE 

and Festival. 

 Students can gain deeper 

knowledges of: The 

process of organizing 

events and conferences; 

How to design ideas for 

events, festivals; MICE 

 

2 

Học phần gồm 3 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.7  sáng thứ 5 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

38 

Gestion des 

Parcs de loisirs 

(K22, năm 3, 

HK1) 

- Le Marché de Parc de Loisir   

- Présentation du Parc 

d’Astérix    

- Conception de l’offre 

Parc d’Astérix ) 

- Enquête de satisfaction   

- Gestion de Parc de Loisir 

 

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.4  sáng thứ 3 trong 

tuần 

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

39 

Francais du 

tourisme 1 

(K22, năm 3, 

HK1) 

 SV nâng cao và hoàn thiện 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp, SV 

nghe nói đọc viết được 

bằng tiếng Pháp tương đối 

lưu loát trong giờ học tiếng 

Pháp, giờ học các môn 

chuyên ngành được dạy 

bằng tiếng Pháp, thi đạt 

DELF B1 vào cuối năm ba 

(sau học kỳ 6). 

 

5 

Học phần gồm 25 

bài thực hiện trong 

13 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

11/9/2018  

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.4 sáng thứ 3 và 

chiều thứ 5 ngày 

13/9/2018, phòng 

11.5 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi  

40 

Sociologie du 

Tourisme 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Analyser la psychologie 

des touristes afin de bien 

proposer les stratégies 

commerciales des produits 

2 

Học phần gồm 

chương thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 
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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 

touristiques Proposer et 

tester un modèle de 

commercialisation des 

produits touristiques en 

basant sur l’analyse des 

différents effets 

socioculturels du  

11/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.4  sáng thứ 3 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

41 

Economie du 

tourisme (Kinh 

tế du lịch) 

(K22, năm 3, 

HK1) 

Giải thích các khái niệm 

căn bản trong kinh tế du 

lịch như cầu, cung du lịch, 

thị trường du lịch 

Phân tích các chính sách 

can thiệp vào thị trường du 

lịch. 

Phân tích tác động kinh tế 

của du lịch.  

2 

Học phần gồm 5 

chương  thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

12/9/2018 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.7  sáng thứ 4 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

42 

Gestion des 

événements et 

de congrès 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Khái niệm cơ bản về sự 

kiện và quản trị sự kiện 

Cách thức tổ chức và hoạt 

động của các loại hình du 

lịch công vụ 

Yêu cầu và xu hướng phát 

triển của loại hình du lịch 

này. 

Công tác tổ chức tiệc và 

hội nghị 

2 

Học phần gồm 8 bài   

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

5.4  sáng thứ 3 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận  

43 

Francais du 

tourisme 2 

(K22, năm 3, 

HK2) 

 SV nâng cao và hoàn thiện 

các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp, SV 

được yêu  cầu tương tác 

bằng tiếng Pháp trong giờ 

học tiếng Pháp, được yêy 

cầu thi đạt DELF B1 hoặc 

hơn vào cuối năm ba (sau 

học kỳ 6). 

6 

Học phần gồm 23 

bài   thực hiện trong 

12 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

7/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

6.11  sáng thứ 2 

trong tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

44 

Système des 

transports 

(K22,21 năm 

3, HK2) 

 Phân biệt các loại hình vận 

chuyển khác nhau trong 

kinh doanh du lịch 

Ứng dụng những kiến thức 

cơ bản về hệ thống vận 

chuyển ngày nay trong môi 

trường và thực tế du lịch 

của Việt Nam và các nước 

tiến bộ trên thế giới; 

2 

Học phần gồm 9 bài   

thực hiện trong 10 

buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

9/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết 

Học tại phòng 3.7 

sáng thứ 4 trong 

tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 30%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thi 

45 

Conception et 

commercialisat

ion des 

produits 

Les composantes et les 

types des produits 

touristiques et des 

producteurs 

2 

Học phần gồm 5 

chương   thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

Quá trình: 10% 

Giữa kỳ: 40%  

Cuối kỳ: 50% 

Hình thức đánh 
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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 

touristiques 

(K22, năm 3, 

HK2) 

La stratégie commerciale 

de l’entreprise sur la base 

des besoins des segments 

de marché 

Les composantes 

différentes dans le prix 

d’un produit  

L’outils de conception des 

itinéraires et du calcul du 

prix, ainsi que la 

conception des produits des 

entreprises de logement et 

de services touristiques  

Les procédures et 

réglementations 

d’immigration du tour 

Outbound) 

10/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

3.7 chiều  thứ 5 

trong tuần 

giá của mỗi loại: 

Tiểu luận 

46 

Environnement 

et 

aménagement 

touristique 

(K22, năm 3, 

HK2) 

Khái niệm quy hoạch du 

lịch, môi trường du lịch 

Vai trò của quy hoạch du 

lịch 

Các bước thực hiện quy 

hoạch du lịch 

Vai trò của các đối tượng 

tham gia quy hoạch du lịch 

2 

Học phần gồm 7 

chương   thực hiện 

trong 10 buổi. 

Bắt đầu từ ngày 

8/1/2019 

Số tiết trong 1 buổi: 

3 tiết. Học tại phòng 

4.4 chiều  thứ 3 

trong tuần 

Quá trình: 20% 

Giữa kỳ: 20%  

Cuối kỳ: 60% 

Hình thức đánh 

giá của mỗi loại: 

Thuyết trình 

47 

Nihongo 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Đọc, viết được chữ 

Hiragana (46 âm tiết) và 

chữ Katakana (46 âm tiết) 

- Nói được câu giới thiệu 

bản thân và giới thiệu 

người khác  

- Nói được câu giới thiệu 

đồ vật, xuất xứ đồ vật, câu 

sở hữu đồ vật 

- Nói được câu giới thiệu 

nơi chốn, xuất xứ, giá tiền 

đồ vật trong sinh hoạt 

thường ngày bằng tiếng 

Nhật 

- Có hiểu biết nhất định về 

văn hóa Nhật Bản 

Kết quả học tập mong đợi 

của học phần:  

Khi hoàn thành khóa học, 

sinh viên có thể: 

Kiến thức: 

3 

 Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 15, 

vào buổi chiều thứ 5 

hàng tuần, tiết 7-9 

(NA), tiết 10-12 

(NB), phòng 6.4 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi viết 

30% 

Cuối kỳ: thi viết 

50% 
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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 

- Hiểu cách viết và đọc chữ 

Hiragana và chữ Katakana 

- Hiểu được câu chào hỏi 

thông thường 

- Hiểu và áp dụng mẫu câu 

về giới thiệu bản thân và 

người khác  

- Hiểu và áp dụng giới 

thiệu đồ vật, xuất xứ đồ 

vật, câu sở hữu đồ vật 

- Hiểu và áp dụng được câu 

giới thiệu nơi chốn, xuất 

xứ, giá tiền đồ vật 

Kĩ năng: 

- Có khả năng tự giới thiệu 

về bản thân và người khác 

về tuổi tác, nghề nghiệp, 

xuất thân, tuổi tác 

- Có khả năng giới thiệu đồ 

vật, sở hữu đồ vật 

- Có khả năng giới thiệu 

nơi chốn, xuất xứ, giá tiền 

đồ vật 

- Có khả năng nói câu chào 

hỏi sinh hoạt thường ngày 

bằng tiếng Nhật  

Thái độ: 

Ý thức, tích cực trong học 

tập và nghiêm túc chấp 

hành các quy định của 

trường  

48 

Quản trị chất 

lượng dịch vụ 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

- Trang bị và cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức 

cơ bản và cụ thể về dịch vụ 

và bản chất dịch vụ, phân 

biệt giữa hoạt động dịch vụ 

với hoạt động các ngành 

sản xuất vật chất, nắm bắt 

được vị trí và vai trò của 

dịch vụ trong nền kinh tế 

quốc dân. Những kiến thức 

được giới thiệu trong môn 

học như các khái niệm chất 

lượng, chất lượng dịch vụ, 

các hệ thống chất lượng, 

kiểm soát chất lượng, đảm 

bảo chất lượng, chi phí cho 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 10, 

3tiết/ tuần vào sáng 

thứ 2 hàng tuần 

(LH3,4,5) – p.5.6; 

sáng thứ 6 hàng 

tuần (LH1,2) –P. 4.2 

Giữa kỳ: bài tập 

nhóm + thuyết 

trình: 50% 

Cuối kỳ:  vấn 

đáp: 50%  
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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 

chất lượng; các phương 

pháp quản lý chất lượng, 

chất lượng và mối quan hệ 

với khách hàng nội bộ; các 

kỹ năng làm việc nhóm và 

lòng tin vào nhóm; các 

hiểu biết TQM, ISO và các 

doanh nghiệp dịch vụ 

- Rèn luyện cho sinh viên 

có thái độ khách quan, 

công bằng khi nhìn nhận, 

đánh giá dịch vụ, hàng hóa 

liên quan đến chất lượng, 

thực hiện bằng phương 

pháp. 

- Hướng dẫn cho sinh viên 

các các kỹ năng: Nghiên 

cứu khoa học và làm việc 

độc lập; Làm việc theo đội, 

nhóm. 

49 
French 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

- Kiến thức giao tiếp 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

+ Âm  

+ Từ vựng 

- Sự thành thạo.     

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề truyền nhiệt trong 

các thiết bị và ý thức được 

nhiệm vụ học tập và tự học 

suốt đời. 

Và rèn luyện các kỹ năng 

+ Kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết trong học ngoại ngữ 

+ Kỹ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng diễn đạt. 

+ Kỹ năng thuyết trình 

+ Kỹ năng làm việc nhóm 

Đồng thời SV có thái độ 

+ Giúp SV hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

chuyên nghiệp trong học 

tập và rèn luyện, ứng dụng 

các kiến thức chuyên 

3 

Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, bắt 

đầu từ tuần 1 đến 

tuần 15, sáng thứ 5 

hàng tuần, từ tiết 1-

3, phòng 7.3 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: (thi 

viết): 30% 

Cuối kỳ: thi viết: 

50%  
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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 

ngành Du lịch vào hoạt 

động thực tiễn khi giao tiếp 

với người nước ngoài. 

50 

Marketing căn 

bản (K23, năm 

2, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về hoạt động marketing: 

• Các khái niệm, thuật ngữ 

marketing cơ bản 

• Nguyên lý căn bản của 

marketing 

• Nghiên cứu thị trường – 

Hành vi khách hàng 

• Các công cụ marketing 

mix (Sản phẩm, Định giá, 

Phân phối, Chiêu thị,…) 

Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tư duy giải 

quyết các vấn đề, thuyết 

trình. 

Đồng thời giúp cho sinh 

viên có thái độ: trung thực, 

nghiêm túc thực hiện các 

quy định và thái độ tích 

cực trong học tập 

Kết quả học tập mong đợi 

của học phần 

Sau khi hoàn tất học phần 

này, sinh viên có thể: 

Kiến thức 

1. Giải thích các khái niệm, 

thuật ngữ marketing cơ 

bản. 

2. Trình bày các nguyên lý 

căn bản của marketing. 

3. Trình bày các công cụ 

marketing mix 

Kỹ năng 

4.Vận dụng lý thuyết để 

thiết kế một kế hoạch 

marketing đơn giản. 

5. Vận dụng kỹ năng làm 

việc nhóm, giải quyết vấn 

đề và kỹ năng thuyết trình. 

Thái độ 

6. Có thái độ trung thực, 

nghiêm túc thực hiện các 

quy định và tích cực trong 

học tập.  

2 

Học gồm 6 chương 

thực hiện trong 10 

buổi.  

Số tiết trong một 

buổi: 03.  

Bắt đầu từ tuần 1 

đến tuần 10, học vào 

chiều thứ Ba hàng 

tuần, tiết 7-9, P 10.1; 

tiết 10-12, P.7.5 

  

 

 

 

Chuyên cần: 

10% 

Giữa kỳ (kiểm 

tra cá nhân, bài 

tập cá nhân, bài 

tập nhóm): 40% 

Cuối kỳ: thi viết: 

50% 
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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 

51 

Giáo dục thể 

chất 1 (K23, 

năm 2, HK1) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 4 

(ngày 24/9/2018) 

đến tuần số: 18 

(ngày 31/12/2018). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua vào 

buổi tối từ 18g00 - 

20g00. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Thể dục, Cờ vua và 

Yoga vào buổi tối từ 

18g00 - 20g00. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn, 

Yoga vào buổi sáng 

và buổi chiều. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ vào buổi 

sáng và chiều, môn 

Bóng chuyền vào 

buổi chiều và tối. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

52 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

2 

Học phần gồm 3 

chương, học trong 

10 tuần, bắt đầu từ 

tuần 1 đến tuần 10, 

học vào sang thứ 7 

hàng tuần, tiết 1-3 

(lớp 

KS5,6,7,8;LH1,2,3); 

tiết 4-6 (lớp 

Giữa kỳ: thi trắc 

nghiệm: 40%;  

Cuối kỳ: thi 

trách nghiệm: 

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 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam.  

KS1,2,3;LH1,2), 

phòng 8.4   

53 

Quản trị tài 

chính (K23, 

năm 2, HK1) 

Môn Quản trị Tài chính 

trang bị cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về quản 

trị tài chính trong một 

doanh nghiệp, như mục 

tiêu của quản trị tài chính 

trong doanh nghiệp, kiến 

thức về thời giá của tiền tệ, 

tính toán các giá trị phát 

sinh trong khoản thời gian 

đầu tư, định giá chứng 

khoán, xác định chi phí sử 

dụng vốn của doanh 

nghiệp, từ đó đánh giá hiệu 

quả tài chính của dự án đầu 

tư. 

Học phần này cũng trang bị 

cho sinh viên  những kỹ 

năng cơ bản về nhận định 

vấn đề, khả năng làm việc 

nhóm.  

2 

 Học phần gồm 5 

chương, học trong 

10 tuần, từ tuần 1 

đến tuần 10, học vào 

sáng thứ 3 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(KS3,4), phòng 4.5; 

tiết 4-6 (KS1,2) 

phòng 4.6; sáng thứ 

6 hàng tuần, tiết 1-3 

(LH1,2), phòng 4.2; 

chiều thứ sáu hàng 

tuần, tiết 7-9 

(KS7,8;LH3,4,5), 

tiết 10-12 (KS5,6), 

phòng 10.1 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi trắc 

nghiệm: 20% 

Cuối kỳ: thi trắc 

nghiệm: 60% 

54 

Anh văn 4 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

thuật ngữ liên quan đến các 

chủ đề về: các dụng cụ và 

các môn thể thao dưới 

nước, các thể loại TV 

shows, các loại nhạc cụ, 

các thành ngữ liên quan 

đến cơ thể, các thể loại 

nhạc, các từ ngữ liên quan 

đến công việc, các chủng 

loài động vật, thế giới tự 

nhiên, các loại thức ăn đặc 

biệt, thuốc và sức khỏe. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như hiện 

tại hoàn thành và quá khứ 

đơn, mệnh đề chỉ mục 

đích, động từ khiếm 

khuyết, hiện tại hoàn thành 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

độ thường xuyên, used to 

vs get used to, quá khứ tiếp 

diễn, quá khứ hoàn thành, 

câu điều kiện loại 1, cấu 

trúc chỉ khả năng và sự 

chắc chắn. 

- Sử dụng vốn từ và cấu 

trúc ngữ pháp để xây dựng 

các bài nói, bài viết ngắn 

theo chủ đề. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Giao tiếp (nghe, nói, 

thuyết trình, viết đoạn văn 

ngắn) 

- Sử dụng ngoại ngữ trong 

các chủ đề cuộc sống 

thường nhật 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý thời gian 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

55 

Xác suất và 

thống kê xã hội 

học (K23, năm 

2, HK1) 

 

Kết thúc học ph n, sinh 

viên thông hi u các kiến 

thức cơ bản về lý thuyết 

xác suất và thống kê xã hội 

học gồm: (1) Xác suất củ 

biến cố và các công thức 

tính xác suất; (2) Biến ngẫu 

nhiên và các đặc trƣng 

biến ngẫu nhiên; (3) Các 

quy luật phân phối xác suất 

thông dụng; (4) Các khái 

niệm cơ bản về thống kê; 

(5) T m tắt và trình bày dữ 

liệu; (6) Ƣ c lƣợng cho th 

m số; (7) Ki m định các giả 

thuyết thống kê  

- Môn học tr ng bị cho sinh 

viên kiến thức cho việc vận 

dụng mô hình và tính toán 

xác suất, cũng nhƣ các kỹ 

năng về xử lí, phân tích, t 

ng hợp các đặc trƣng cơ 

bản củ dữ liệu thống kê,và 

từ đ tiếp tục vận dụng cho 

các môn học chuyên ngành 

và các công việc thực tế.  

2 

Học phần thực hiện 

trong 10 buổi.  

Bắt đầu từ tuần 

số:01 đến tuần 

số:10. 

Số tiết trong một 

buổi: 3 tiết, học vào 

sáng thứ 2 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(LH1,2), phòng 9.1; 

sáng thứ 3 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(KS5,6), phòng 9.4; 

sáng thứ 6 hàng 

tuần, tiết 4-6 

(KS3,4), phòng 6.6; 

chiều thứ 6 hàng 

tuần, tiết 7-9, phòng 

3.6; chiều thứ 7 hàng 

tuần, tiết 7-9, phòng 

10.1 

 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi viết: 

20% 

Cuối kỳ: thi viết: 

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 

- Ngoài r trong quá trình 

học sinh viên đƣợc cung 

cấp thêm các kỹ năng phân 

tích, suy luận logic, kỹ 

năng tự nghiên cứu, kỹ 

năng làm việc nh m và kỹ 

năng sử dụng ph n mềm 

thống kê.  

 

56 

Quản trị nguồn 

nhân lực (K23, 

năm 2, HK1) 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

quản trị nhân lực trong tổ 

chức. 

 - Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, khả năng làm việc 

nhóm và ý thức học tập 

suốt đời.  

2 

Học phần gồm 8 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, bắt 

đầu từ tuần 1 đến 

tuần 10, chiều thứ 3 

hàng tuần, tiết 7-9 

(LH1,2), tiết 10-12 

(KS7,8; LH3,4,5) 

phòng 10.1; sáng thứ 

tư hàng tuần, tiết 1-3 

(KS1,2), phòng 2.1; 

sáng thứ 6 hàng 

tuần, tiết 1-3 

(KS3,4) phòng 3.3; 

tiết 4-6 (KS5,6), 

phòng 2.2 

Chuyên cần: 

20%; Giữa kỳ: 

(bài tập nhóm): 

30%; Cuối kỳ: 

thi viết: 50%. 

57 

Chinese 1 

(K23, năm 2, 

HK1) 

- Kiến thức: Học phần 

truyền đạt kiến thức về ngữ 

âm (phụ âm, nguyên âm, 

thanh điệu, cách biến âm) và 

cung cấp cho sinh viên 

khoảng 150 từ vựng thường 

dung trong giao tiếp hằng 

ngày với các chủ đề về chào 

hỏi, hỏi thăm sức khỏe, hỏi 

giá cả, địa điểm, tự giới 

thiệu về mình.  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể 

giao tiếp và hỏi thăm lẫn 

nhau với các cấu trúc câu 

Đơn giản. 

  

3 

Môn học gồm 7 bài, 

học trong 15 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 15, 1 

buổi 3 tiết/ tuần vào 

sáng thứ 5 hàng 

tuần, phòng 3.4; 4.4 

5.4  

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: thi viết 

20% 

Cuối kỳ: thi viết 

60% 

58 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học (K23, 

năm 2, HK2) 

 -  Hướng dẫn sinh viên 

biết trình bày một báo cáo 

nghiên cứu khoa học.Viết 

được đề cương chi tiết (báo 

cáo thực tập tốt nghiệp, 

khóa luận tốt nghiệp, báo 

cáo đề tài nghiên cứu khoa 

học,…). 

3 

 Môn học gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 1 buổi, bắt đầu 

từ tuấn 1 đến tuần 

15, 1 buổi*3 tiết/ 

tuần  

 Dự lớp

 10 

Thi giữa HP:  

Thuyết trình

 30 

Thi cuối học 

phần: Viết

 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 

- Áp dụng được các 

phương pháp trong phân 

tích vấn đề nghiên cứu 

đồng thời có kỹ năng phát 

hiện, thiết lập vấn đề 

nghiên cứu kinh tế xã hội. 

- Thực hiện được thu thập, 

phân tích, xử lý thông tin 

kinh tế và thuyết trình. 

- Hình thành tính chủ động 

cho sinh viên đề xuất đề tài 

nghiên cứu khoa học. Chủ 

động tìm kiếm và thiết lập 

các vấn đề nghiên cứu 

khoa học trong lĩnh vực 

kinh tế liên quan đến 

chuyên ngành học tập. 

59 

Thực tập tour 

2(QTLH) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến thức 

+ Vai trò của “tuyến điểm 

du lịch Miền Trung- Tây 

Nguyên” trong việc phát 

triển du lịch Việt Nam. 

+ Những kiến thức thuyết 

minh khái quát và chuyên 

sâu về văn hóa, lịch sử, địa 

lý, phong tục, tập quán, sản 

phẩm du lịch của hệ thống 

tuyến điểm du lịch Miền 

Trung- Tây Nguyên. 

+ Nghiệp vụ cơ bản của 

một hướng dẫn viên du lịch 

suốt tuyến. 

Và rèn luyện cho SV các 

kỹ năng:  

- Kỹ năng thuyết minh 

- Kỹ năng thiết kế tài liệu 

thuyết minh 

- Kỹ năng xử lý tình huống 

- Kỹ năng làm việc nhóm, 

tư duy phân tích, giải quyết 

các vấn đề liên quan đến 

ngành quản trị dịch vụ du 

lịch và Lữ hành 

   Ngoài ra, môn học giúp 

sinh viên đạt được những 

nền tảng kiến thức cơ bản 

để làm việc trong ngành 

quản trị dịch vụ du lịch và 

3 

Tour thực tập kéo 

dài trong 12 ngày 11 

đêm (18/2 – 03/3) 

Báo cáo thu 

hoạch cuối kỳ: 

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 

Lữ hành và những lĩnh vực 

liên quan khác như: Hướng 

dẫn viên du lịch, điều hành 

du lịch, tư vấn du lịch, kinh 

doanh du lịch,… 

60 

Những nguyên 

lý CB của CN 

Mác-Lê 2 

(K23, năm 2, 

HK2) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về học 

thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 

về chủ nghĩa xã hội. 

- Rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, tư duy biện 

chứng, phản biện. 

- Thái độ tích cực về lí 

tưởng, con đường cách 

mạng của Việt Nam. 

3 

 Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, 1 tuần 

1 buổi 3tiết từ tuần 1 

đến tuần 15, vào 

chiều thứ 5 hàng 

tuần, phòng 8.4 

 Giữa kỳ: Trắc 

nghiệm 40%; 

cuối kỳ: trắc 

nghiệm: 60% 

61 

Báo cáo 

chuyên đề 

QTLH 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

+ Vai trò vô cùng quan 

trọng của an ninh- an toàn 

trong ngành công nghiệp 

du lịch. 

+ Những phương pháp xử 

lý các tình huống để đảm 

bảo an ninh an toàn cho du 

khách tại sân bay và trên 

tour du lịch. 

+ Quy trình xử lý các tình 

huống 

Và rèn luyện cho SV các 

kỹ năng:  

- Kỹ năng xử lý tình huống 

- Kỹ năng làm việc nhóm, 

tư duy phân tích, giải quyết 

các vấn đề liên quan  

1 

Học phần tổ chức 01 

buổi (5 tiết) với sự 

trình bày của báo 

cáo viên là khách 

mời đang công tác 

trong doanh nghiệp 

lữ hành 

Bài thu hoạch 

cuối kỳ: 100% 

62 

Giáo dục thể 

chất 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Nhằm cung cấp cho SV 

những kiến thức, kỹ năng 

vận động cơ bản, hình 

thành thói quen luyện tập 

thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể 

lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả 

năng học tập, kỹ năng hoạt 

động xã hội với tinh thần, 

2 

Học phần gồm 4 

chương, thực hiện 

trong 15 buổi. 

Bắt đầu từ tuần số: 

19 (ngày 

07/01/2019) đến 

tuần số: 37 (ngày 

13/5/2019). 

Số tiết trong 1 buổi: 

3. 

Quá trình: 

40%: 

- Phối hợp làm 

việc nhóm, tổ 

chức và quản lý 

nhóm thi đấu, 

giải quyết các 

vấn để của nhóm 

một cách hiệu 

quả. 
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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 

thái độ tích cực, góp phần 

thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện 

Học tại 5 địa điểm: 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 1: 

môn Cờ vua. 

- Trường Đại học 

Văn Lang cơ sở 2: 

môn Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Thể dục, 

Cờ vua và Yoga. 

- TT. TDTT Bình 

Thạnh, số 08 Phan 

Đăng Lưu, Q. Bình 

Thạnh: môn Cầu 

lông, Bóng bàn. 

- TT. TDTT Hoa Lư, 

số 02 Đinh Tiên 

Hoàng, Q.1: môn 

Bóng rổ và môn 

Bóng chuyền. 

- Sân Bóng đá Ngôi 

sao, số 324 Chu Văn 

An, Q. Bình Thạnh: 

môn Bóng đá.  

- Thể hiện tinh 

thần thể thao 

trung thực, cao 

thượng, trong đó 

có điểm danh. 

Giữa kỳ: 10%: 

Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

Cuối kỳ: 50%: 

- Phân biệt được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

- Áp dụng Luật 

thi đấu vào tập 

luyện và thi đấu. 

-Thực hiện được 

các kỹ thuật cơ 

bản của môn 

học. 

63 

Chinese 2 

(K23, năm 2, 

HK2) 

- Kiến thức: Học phần 

truyền đạt kiến thức về ngữ 

pháp và bổ sung một số 

câu từ thường dùng trong 

đời sống hằng ngày. Trong 

đó, trọng tâm là các chủ đề 

chào hỏi, hỏi thăm quốc 

tịch, mua sắm, thời gian, 

hỏi đường…  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể 

giao tiếp và hỏi thăm lẫn 

nhau với chủ đề quen thuộc 

trong giáo trình.  

3 

Học phần thực hiện 

trong 15 tuần, 

3t/tuần, từ tuần 1 

đến tuần 15 vào sáng 

thứ 5 hàng tuần, 

phòng 2.4, 3.4, 6.4   

 Dự lớp

 20 

Thi giữa HP

 20 

Thi cuối học 

phần: Viết

 60 

64 

Anh văn du 

lịch 1 (K23, 

năm 2, HK2) 

  3  
Không có đề 

cương 

65 
French 2 (K23, 

năm 2, HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Kiến thức văn hóa xã hội 

- Kiến thức giao tiếp 

- Kiến thức ngôn ngữ :  

+ Ngữ pháp 

+ Âm  

+ Từ vựng 

- Sự thành thạo.     

3 

 Môn học thực hiện 

trong 15 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 15, 

3t/tuần, vào sáng thứ 

5 hàng tuần, tiết 1-3, 

phòng 6.11 

 Dự lớp

 20 

Thi giữa HP: 30 

Thi cuối học 

phần: Viết 50 
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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 

- Rèn luyện cho SV các kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ 

năng tư duy giải quyết các 

vấn đề truyền nhiệt trong 

các thiết bị và ý thức được 

nhiệm vụ học tập và tự học 

suốt đời. 

Và rèn luyện các kỹ năng 

+ Kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết trong học ngoại ngữ 

+ Kỹ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng diễn đạt. 

+ Kỹ năng thuyết trình 

+ Kỹ năng làm việc nhóm 

Đồng thời SV có thái độ 

+ Giúp SV hình thành 

được đức tính cẩn thận, 

chuyên nghiệp trong học 

tập và rèn luyện, ứng dụng 

các kiến thức chuyên 

ngành Du lịch vào hoạt 

động thực tiễn khi giao tiếp 

với người nước ngoài.  

66 

Nghiệp vụ lữ 

hành (K23, 

năm 2, HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này: 

- Giới thiệu các khái niệm 

liên quan đến các hoạt 

động lữ hành 

- Liệt kê được hệ thống sản 

phẩm của hoạt động kinh 

doanh lữ hành  

- Xác định được các quy 

trình công việc của một 

nhân viên kinh doanh; 

nhân viên điều hành trong 

doanh nghiệp lữ hành 

- Giới thiệu quy trình xây 

dựng sản phẩm, thiết kế 

tour, tính giá tour, chào bán 

và quy trình triển khai điều 

hành tour 

- Xác định quy trình công 

việc Quản lý chất lượng 

dịch vụ và Chăm sóc khách 

hàng  

- Vận dụng những kiến 

thức vào hoạt động tổ chức 

điều hành, tổ chức thực 

2 

Học phần thực hiện 

trong 10 tuần, 3 tiết/ 

tuần, bắt đầu từ tuần 

1 đến tuần 10 vào 

sáng thứ 7 hàng 

tuần, phòng 2.1 

Thi giữa HP: Bài 

tập nhóm + 

thuyết trình

 30 

Thi cuối học 

phần: Viết

 70 



676 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

hiện bán và thực hiện 

chương trình du lịch. 

- Rèn luyện sinh viên có ý 

thức, tinh thần trách nhiệm, 

tác phong nghề nghiệp 

chuẩn mực trong công tác 

tổ chức triển khai bán và 

thực hiện chương trình du 

lịch.  

67 

Bộ phận buồng 

phòng 

(Housekeeping 

Department) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

 This course aims to:  

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of room division 

in hospitality – guestroom 

attendant.  

- Help students to have a 

good understanding of the 

procedures of keeping 

guest rooms clean, safe and 

maintained at a lodging 

property 

- Enable students in applying 

theory into practical skills, 

specifically to Front Desk 

Representative position. 

 

3 

Môn học thực hiện 

trong 9 tuần, từ tuần 

2 đến tuần 10, sáng 

thứ 6 hàng tuần, tiết 

1-5, phòng 3.3  

Chuyên cần: 

10%; Giữa kỳ: 

bài tập nhóm + 

thuyết trình: 

40%; cuối kỳ: 

trắc nghiệm: 

50% 

68 

Skill training at 

hotel - HK 

division (K23, 

năm 2, HK1) 

Knowledge and 

Understanding:  

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of room division 

in hospitality – guestroom 

attendant 

Professional and 

Transferable Skills:  

- Provide career skills in 

the housekeeping 

department  

- Training for students: 

teamwork, thinking and 

communication skills 

Attitudes and Values: 

- Training for students to 

learn lifelong learning, 

compliance rules, 

professional ethics  

1 

SV học thực hành tại 

KS AQuari theo lịch 

chi tiết từng nhóm 

Thi cuối khóa: 

thực hành: 100% 

69 

Bộ phận văn 

phòng (Front 

office 

The course is designed to 

provide for students: 
3 

 Môn học thực hiện 

trong 9 buổi, 1 tuần 

1 buổi 5t, từ tuần 1 

 Chuyên cần: 

10%; Giữa kỳ: 

bài tập nhóm + 
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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 

department) 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Knowledge and 

Understanding:  

- Well-equip students with 

basic and detail knowledge 

of a part of room division 

in hospitality – front office.  

- Help students to have a 

good understanding of the 

procedures of welcoming 

guest, booking via various 

channels, checking-in and 

settling guest’s bills. 

Professional and 

Transferable Skills: 

- Training for students: 

teamwork, thinking and 

communicationskills 

Attitudes and Values: 

- Training for students to 

learn lifelong learning, 

compliance rules, 

professional ethics  

đến tuần 9 vào chiều 

thứ 7 hàng tuần, 

phòng 4.4 

thuyết trình: 

40%; cuối kỳ: 

trắc nghiệm: 

50% 

70 

Anh văn 1 

(NN2-DL) 

(K23, năm 2, 

HK1) 

  3  
Không có đề 

cương 

71 

Francais 

général 3 

(K23, năm 2, 

HK1) 

Môn học này trang bị cho 

sinh viên những kiến thức: 

- Cung cấp vốn từ trong giao 

tiếp hằng ngày 

- Ngữ pháp 

Môn học này cũng rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ 

năng sau: 

- Kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết bằng tiếng Pháp 

- Giao tiếp và xử lý tình 

huống bằng tiếng Pháp 

Ngoài ra, môn học này 

cũng giúp sinh viên hình 

thành các thái độ: 

- Tính kỷ luật 

Ý thức trách nhiệm trong 

công việc 

5 

Học phần thực hiện 

trong 15 tuần, bắt 

đầu từ tuần 1 đến 

tuần 15, 03 buổi * 

3t/ tuần, vào chiều 

thứ hai, tiết 7-9, 

phòng 5.11; chiều 

thứ tư, tiết 10-12, 

phòng 5.11; sáng thứ 

6, tiết 1-3, phòng 6.4 

Chuyên cần 20% 

Giữa kỳ: 30% 

Cuối kỳ: : 50% 

72 

Francais 

général 4 

(K23, năm 2, 

HK2) 

Trình độ  DELF B1 chuẩn 

Châu Âu 
6 

 Môn học gồm 35 

buổi thực hiện trong 

12 tuần, từ tuần 1 

đến tuần 12, 3 buổi * 

3 tiết/ tuần 

Dự lớp 20 

Thi giữa HP: 

 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 

Thi cuối học 

phần: Viết

 50 

73 

Anh văn 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- - Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: thức 

ăn, nhà hàng, ngôn ngữ, 

miêu tả ngoại hình, tính 

cách, thời tiết, sức khỏe, du 

lịch. 

- - Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như danh 

từ đếm được và không đếm 

được, các đại từ chỉ lượng 

a, some, any, much, many, 

a lot of, các động từ khiếm 

khuyết can, can’t, should, 

have to, don’t have to, 

trạng từ chỉ cách thức 

(adverbs of manner), thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, hiện tại 

hoàn thành. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- - Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

- - Có thái độ học tập tích 

cực 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 17/9/18) đến 

tuần số: 12 (ngày 

05/11/18) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ.  

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 

74 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên: 

- Cung cấp những kiến 

thức lý luận cơ bản liên 

quan đến khái niệm văn 

hóa. 

- Trang bị cái nhìn khái 

quát và toàn diện về văn 

hóa Việt Nam cho sinh 

viên ở các khía cạnh: thời 

gian (các giai đoạn phát 

triển của văn hóa trong lịch 

sử), không gian (các vùng 

văn hóa) và chủ thể (văn 

hóa người Việt – chủ thể 

2 

Môn học gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, từ 

tuấn đến tuần 10, 3 

tiết/ tuần vào sáng 

thứ 2 hàng tuần, tiết 

1-3 (LH4,5,6,7), 

phòng 10.3; Sáng 

thứ năm hàng tuần, 

tiết 1-3, (LH1,2,3), 

phòng 10.3 

  

 

Giữa kỳ: Bài tập 

nhóm + thuyết 

trình 50%. 

Cuối kỳ: thi viết: 

50% 
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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 

chính của văn hóa Việt 

Nam). 

- Khơi dậy tình yêu, ý thức 

trách nhiệm của sinh viên 

đối với việc bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

có thái độ khách quan, 

công bằng khi nhìn nhận, 

đánh giá một sự vật, hiện 

tượng liên quan đến văn 

hóa. 

- Hướng dẫn cho sinh viên 

các các kỹ năng: Nghiên 

cứu khoa học và làm việc 

độc lập; Làm việc theo đội, 

nhóm. 

  

75 

Pháp luật đại 

cương (K24, 

năm 1, HK1) 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật.  

Đồng thời, sinh viên cũng 

có kiến thức cơ bản về một 

số luật chuyên ngành trong 

hệ thống pháp luật Việt 

Nam. 

2 

Học phần gồm 2 

chương 

Chương 1: Đại 

cương về Nhà 

nước và Pháp luâṭ 

Chương 2: Giới 

thiệu một số lĩnh 

vực pháp luâṭ 

chuyên ngành Việt 

Nam. 

Thực hiện trong 10 

tuần, 1 tuần học 3 

giờ theo lịch của 

Phòng Đào tạo. 

-  

- Kiểm tra 

giữa kỳ 

(thi viết): 

40%  

Thi kết thúc học 

phần (thi trắc 

nghiệm, đề 

chung toàn 

trường, không sử 

dụng tài liệu): 

60%  

76 

Báo cáo 

chuyên đề 

QTLH 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

Kiến thức:  

• Biết những kiến thức cơ 

bản về sơ cấp cứu. 

Kỹ năng: 

• Thực hành sơ cấp cứu 1 số 

tình huống giản đơn. 

Thái độ: 

• Chú ý lắng nghe những 

chia sẽ kinh nghiệm. 

Tích cực và chủ động đặt 

câu hỏi trong buổi seminar. 

1 

Học phần tổ chức 01 

buổi (5 tiết), do 

trung tâm cứu hộ 

cứu nạn – hội chữ 

thập đỏ Tp.HCM 

thực hiện 

Bài thu hoạch: 

trắc nghiệm: 

100% 

77 

Tuyến và điểm 

du lịch 1 (K24, 

năm 1, HK1) 

 Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên các kiến 

thức: 

2 

Môn học thực hiện 

trong 10 tuần, 3tiết/ 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 10, vào sáng 

Chuyên cần

 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 

+ Vai trò của “tuyến và 

điểm du lịch” trong việc 

phát triển du lịch Việt Nam 

+ Những kiến thức thuyết 

minh khái quát và chuyên 

sâu về văn hóa, lịch sử, địa 

lý, phong tục, tập quán, sản 

phẩm du lịch của hệ thống 

tuyến điểm du lịch Đông 

Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 

Và rèn luyện cho SV các 

kỹ năng:  

- Kỹ năng thuyết minh 

- Kỹ năng soạn thảo, thiết 

kế tài liệu thuyết minh 

- Kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng thuyết minh, tư 

duy phân tích, giải quyết 

các vấn đề liên quan đến 

ngành quản trị dịch vụ du 

lịch và Lữ hành 

Ngoài ra, môn học giúp 

sinh viên đạt được những 

nền tảng kiến thức cơ bản 

để làm việc trong ngành 

quản trị dịch vụ du lịch và 

Lữ hành và những lĩnh vực 

liên quan khác như: Hướng 

dẫn viên du lịch, điều hành 

du lịch, tư vấn du lịch, kinh 

doanh du lịch 

thứ 3, tiết 1-3 

(LH3,4), p. 3.6; tiết 

4-6 (LH1,2), p3.5 và 

sáng thứ 5, tiết 4-6 

(LH5,6,7), P.4.5 

Giữa kỳ: thuyết 

trình nhóm

 30 

Cuối kỳ: thi vấn 

đáp 50 

78 

Địa lý du lịch 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

-  Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

Tiềm năng và tực trạng 

phát triển du lịch Việt 

Nam; Địa lý của các Vùng 

du lịch của Việt Nam  

-  Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào 

nghiên khai thác thế mạnh 

tài nguyên du lịch của từng 

vùng trong quy hoạch phát 

triển du lịch. 

• - Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy làm việc 

2 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 10 buổi, 

3tiết/tuần, từ tuần 1 

đến tuần 10, vào 

sáng thứ 3, tiết 1-3 

(LH1,2), p. 3.5; tiết 

4-6 (LH3,4), p3.6 và 

sáng thứ 5, tiết 1-3 

(LH5,6,7), P.4.5 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: Thi viết

 20 

Cuối kỳ: Thi viết

 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 

nhóm và ý thức học tập 

suốt đời.  

79 

Kỹ năng hội 

nhập (K24, 

năm 1, HK1) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các Kiến thức về: 

- Khái niệm cơ bản về môi 

trường học tập, phương 

pháp học tập chủ động và 

giao tiếp hiệu quả 

- Các phương pháp, công 

cụ cần thiết cho quá trình 

học ở đại học và giao tiếp 

xã hội 

và rèn luyện cho SV các 

Kỹ năng: 

- Tự học, làm việc nhóm, 

tư duy, giao tiếp trong môi 

trường đại học  

đồng thời sinh viên có Ý 

thức: 

- Học tập suốt đời, rèn 

luyện thái độ chủ động, 

tích cực trong học tập và 

giao tiếp  

1 

Môn học gồm 3 

chương, thực hiện 

trong 5 tuần, từ tuần 

11 đến tuần 15, 3 

tiết/ tuần vào sáng 

thứ 5 và sáng thứ 6 

hàng tuần, phòng 8.3 

Chuyên cần: 

20% 

Giữa kỳ: Thi viết 

20% 

Cuối kỳ: Thi 

viết: 60%  

80 

Tổng quan du 

lịch (K24, năm 

1, HK1) 

 Môn học này trang bị cho 

sinh viên những kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản về 

du lịch: du lịch, khách du 

lịch, loại hình du lịch, sản 

phẩm du lịch 

- Lịch sử hình thành và 

phát triển của ngành du 

lịch trên thế giới và ở Việt 

Nam 

- Tầm quan trọng của du 

lịch 

- Mối tương tác của du lịch 

với các lĩnh vực khác 

- Các tổ chức quản lý du 

lịch 

- Các hoạt động kinh doanh 

trong du lịch 

- Các xu hướng du lịch 

Môn học này cũng rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ 

năng sau: 

- Giao tiếp 

- Làm việc nhóm 

2 

Môn học gồm 6 

chương, thực hiện 

trong 10 tuần, từ 

tuần 1 đến tuần 10, 3 

tiết/ tuần vào sáng 

thứ 5 hàng tuần tiết 

4-6 (LH1,2,3), 

phòng 10.3;  chiều 

thứ 6 hàng tuần, tiết 

10-12, (LH4,5,6,7) 

phòng 10.3 

 Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: Bài tập 

nhóm 20 

Cuối kỳ: thi viết

 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 

Ngoài ra, môn học này 

cũng giúp sinh viên hình 

thành các thái độ: 

- Tính kỷ luật 

- Ý thức trách nhiệm trong 

công việc 

81 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch (K24, năm 

1, HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằmtrang bị cho 

sinh viên: 

- Cung cấp những lý luận 

cơ bản liên quan đến khái 

niệm, đặc điểm, yêu cầu 

của nghề hướng dẫn du lịch  

- Hoàn thiện các thao tác 

xây dựng quy trình tổ chức 

và hướng dẫn du lịch  

- Vận dụng thành thạo các 

kỹ năng: thuyết minh du 

lịch, hoạt náo trong  hoạt 

động hướng dẫn du lịch. 

- Nhận thức  tâm lý du 

khách để hình thành những 

kỹ năng trong xử lý tình 

huống  phát sinh trong hoạt 

động hướng dẫn du lịch. 

- Hướng dẫn  cho sinh viên 

có tư duy  nghiên cứu khoa 

học độc lập, làm việc theo 

đội, nhóm. 

- Khơi dậy tình yêu, ý thức 

trách nhiệm của sinh viên 

đối với nghề hướng dẫn du 

lịch. 

- Vận dụng toàn diện các 

kiến thức nghiệp vụ  vào 

công tác tổ chức, hướng 

dẫn du lịch trong thực tiễn.  

2 

Học phần gồm 15 

tiết (5 buổi) lý 

thuyết tại lớp và 30 

tiết (5 buổi) thực 

hành thực tế. 

Thi giữa kỳ: thi 

viết: 30% 

Cuối kỳ: thi thực 

hành: 70% 

82 

Luật du lịch 

(K24, năm 1, 

HK1) 

  1  
Không có đề 

cương 

83 

Thực tập tour 

1(QTLH) 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Môn học giúp sinh viên hệ 

thống hóa các kiến thức 

tổng quát và kiến thức 

chuyên ngành  

về tuyến điểm du lịch 

TP.HCM – Miền Tây- Phú 

Quốc. Sinh viên biết cách 

thuyết minh trên tuyến, tại 

điểm du lịch theo lộ trình 

2 

Tour thực tập diễn 

tra trong thời gian 6 

ngày 5 đêm 

Báo cáo cuối kỳ: 

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 

có sẵn. Bên cạnh đó, môn 

học giúp sinh viên thực 

hành những kỹ năng, 

nghiệp vụ cơ bản của một 

hướng dẫn viên du lịch 

suốt tuyến. 

84 

Quản trị học 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về quản 

trị: (1) Các khái niệm, mục 

tiêu, các lý thuyết quản trị 

học; (2) Vai trò, nhiệm vụ, 

yêu cầu vể kỹ năng của nhà 

quản trị; (3) Các chức năng 

quản trị: hoạch định, tổ 

chức, điều khiển, kiểm soát 

- Trang bị cho sinh viên 

các kỹ năng của nhà quản 

trị: ra quyết định, truyền 

thông, giải quyết xung đột, 

ứng dụng các mô hình cơ 

cấu tổ chức, giải quyết một 

số tình huống quản trị 

- Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng tư duy phân 

tích các tình huống quản 

trị, nhận diện, dự doán các 

yếu tố của môi trường tác 

động đến doanh nghiệp và 

ý thức học tập phát triển 

bản thân  

3 

Học phần gồm 7 

chương, thực hiện 

trong 15 tuần, 1 buổi 

* 3tiết, bắt đầu từ 

tuần 1 đến tuần 15, 

vào chiều thứ hai, 

4.6, sáng thứ ba, 

phòng 4.1.  

 Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi trắc 

nghiệm25 

Cuối kỳ: thi viết

 55 

85 

Anh văn 2 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Về từ vựng:  từ vựng và 

các cụm từ thông dụng liên 

quan đến các chủ đề: 

những sự kiện quan trọng 

trong cuộc đời, các phương 

tiện giao thông, công việc 

& nghề nghiệp, công nghệ, 

việc nhà, du lịch, quần áo, 

thiết bị cấp cứu, môi 

trường. 

- Về ngữ pháp: các điểm 

ngữ pháp cơ bản như thì 

hiện tại hoàn thành, phân 

biệt các trạng từ for, since, 

already, yet, just, thì quá 

3 

Học phần gồm 5 

chương, thực hiện 

trong 22.5 buổi. Bắt 

đầu từ tuần số: 1 

(ngày 07/01/19) đến 

tuần số: 12 (ngày 

15/04/19) Số tiết 

trong 1 buổi: 2 giờ. 

Quá trình: 30% 

- Điểm danh 

- Bài tập tự học 

- Thi Speaking 

theo hình thức 

hỏi – trả lời ngắn  

Giữa kỳ: 20%  

Thi trắc nghiệm 

giữa kỳ đề đóng 

Cuối kỳ: 50% 

-Thi trắc nghiệm 

cuối kỳ đề đóng 
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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 

khứ đơn, thì quá khứ tiếp 

diễn, thì hiện tại tiếp diễn 

miêu tả kế hoạch cho tương 

lai, will và be going to, các 

động từ khiếm khuyết must 

/ mustn’t / have to / don’t 

have to / can/ can’t / might 

/ may / will probably, câu 

điều kiện loại 0 và loại 1, 

mệnh đề tính từ WHO, 

WHICH và THAT. 

Môn học nhằm rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe bài hội 

thoại và hiểu ý chính, nghe 

và tìm thông tin.  

- Kỹ năng đọc và tìm ý 

chính, đọc và tìm thông tin. 

- Áp dụng từ và các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để 

viết các đoạn văn bản ngắn 

hoặc giao tiếp trong các 

tình huống cơ bản. 

Có thái độ học tập tích cực 

86 

Toán cao cấp 

(K24, năm 1, 

HK2) 

- Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản 

về Giải tích toán học gồm: 

(1) giới hạn, tính liên tục 

và khả vi của hàm số một 

biến; (2) tích phân của hàm 

số một biến; (3) giới hạn, 

tính liên tục và khả vi của 

hàm số hai biến; kiến thức 

về Đại số tuyến tính:(4) ma 

trận và hệ phương trình 

tuyến tính . 

Môn học trang bị kỹ năng 

xây dựng và phân tích các 

mô hình kinh tế đơn giản 

trên cơ sở kiến thức về toán 

giải tích và đại số tuyến 

tính mà sinh viên được 

cung cấp, kỹ năng tự 

nghiên cứu, nâng cao 

chuyên môn sau khi tốt 

nghiệp, tư duy logic và kỹ 

năng làm việc nhóm. 

3  
Không có đề 

cương 
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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 

87 

Tin học cơ bản 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc máy tính, 

hệ thống mạng kết nối máy 

tính. Soạn thảo các văn bản 

tài liệu văn phòng, thiết kế 

các bản tính toán số liệu và 

trình bày bản trình chiếu 

cho bài thuyết trinh với 

phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. …. 

2 

Học phần gồm 6 

modules, thực hiện 

trong 13 buổi. 

HK1: Bắt đầu từ 

tuần số 2- tuần số 15 

theo kế hoạch chung 

của nhà trường 

HK2: Bắt đầu từ 

tuần số 19- tuần số 

35 (trong đó có thời 

gian nghỉ Tết 

Nguyên đán) 

Số tiết trong 1 buổi: 

4.6g,  

Học tại phòng máy 

của nhà trường 1 

buổi/tuần.  

Quá trình: 10% - 

tổng hợp đánh 

giá các bài tập 

thực hành trong 

quá trình học 

Giữa kỳ: 20% - 

Kiếm tra kết thúc 

Module 5 (Thiết 

kế bài trình 

chiếu) 

Cuối kỳ: 70% - 

trong đó 

Trắc nghiệm và 

Thực hành 

Trắc nghiệm lý 

thuyết tổng hợp 

6 Modules 

(20%) 

Thực hành: 

Module 3 và 4 

(Soạn thảo văn 

bản và Xử lý 

bảng tính) (50%) 

 

88 

Tuyến và điểm 

du lịch 2 (K24, 

năm 1, HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Nhận biết, thông hiểu và 

vận dụng những kiến thức 

cơ bản về tuyến điểm du 

lịch các vùng du lịch: Tây 

Nguyên, Nam Trung Bộ, 

Bắc Bộ, Đông Bắc, Tây 

Bắc . Nhận diện và khái 

quát hóa hệ thống sơ đồ 

tuyến điểm các vùng du 

lịch Tây Nguyên, Nam 

Trung Bộ, Bắc Bộ, Đông 

Bắc, Tây Bắc. Thành thạo 

kỹ năng nghiên cứu tài 

liệu, sử dụng bản đồ, hệ 

thống cung đường, tuyến 

điểm  

- Thuần thục các thao tác, 

nghiệp vụ hướng dẫn trong 

tổ chức và quản lý hoạt 

động lữ hành Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

công việc và nghiên cứu, 

trao đổi, thảo luận và hợp 

3 

Học phần thực hiện 

trong 15 tuần, 1 tuần 

* buổi 3 tiết, từ tuần 

1 đến tuần 15 vào 

chiều thứ 5/ sáng thứ 

7 hàng tuần 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: 

 20 

Cuối kỳ: thi Viết

 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 

tác với người khác, giải 

quyết vấn đề, xử lý tình 

huống phát sinh, sử dụng 2 

ngoại ngữ để giao tiếp và 

trao đổi công việc 

- Có tư duy tích cực, phẩm 

chất đạo đức tốt, ứng xử 

văn minh, có tinh thần học 

hỏi, cầu tiến, có thái độ tự 

tin vào bản thân và thích 

ứng nhanh với môi trường 

làm việc, thể hiện được 

phong cách chuyên nghiệp, 

năng động, sáng tạo  

89 

Kinh tế vi mô 

(K24, năm 1, 

HK2) 

 Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên các kiến thức: 

- Hoạt động của thị trường. 

- Hành vi  người tiêu dùng 

và  người sản xuất trong thị 

trường. 

- Sự hình thành giá cả 

trong các thị trường khác 

nhau (thị trường cạnh tranh 

hoàn toàn, thị trường độc 

quyền hoàn toàn, thị trường 

cạnh tranh độc quyền và thị 

trường độc quyền nhóm) 

Kỹ năng: 

- Phân tích, đánh giá tình 

hình biến động của thị 

trường 

- Phân tích biện pháp can 

thiệp của chính phủ vào thị 

trường 

- Làm việc nhóm và tư duy 

giải quyết các vấn đề liên 

quan đến thị trường, người 

sản xuất và người tiêu 

dùng. 

Thái độ: 

Giúp sinh viên hình thành 

được các đức tính trung 

thực, cẩn thận, chăm chỉ và 

có trách nhiệm trong công 

việc 

2  
Không có đề 

cương 

90 

Francais 

général 2 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

0 

Học phần gồm 4 bài, 

thực hiện trong 7 

tuần từ tuần 9 đến 

tuần 15, 1 tuần 3 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 



687 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

văn hóa , từ vựng trong  

giao tiếp đơn giản bằng 

tiếng Pháp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

buổi * 3 tiết/buổi; 

vào sáng thứ tư & 

tiết 4-6 phòng 6.4, 

sáng thứ 7 tiết 4-6, 

phòng 5.11 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

91 

Francais 

général 1 

(K24, năm 1, 

HK1) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn hóa , từ vựng trong  

giao tiếp đơn giản bằng 

tiếng Pháp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp  

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

0 

Học phần gồm 5 bài, 

thực hiện trong 8 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 8, 1 tuần 3 buổi 

* 3 tiết/buổi; vào 

sáng thứ tư & tiết 4-

6 phòng 6.4, sáng 

thứ 7 tiết 4-6, phòng 

5.11 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

92 

Francais 

général 3 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

- Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về 

văn hóa , từ vựng, nguyên 

tắc  ngữ pháp trong  giao 

tiếp trình độ A 1 +  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp chuẩn 

quốc tế. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

0 

Học phần gồm 5 bài, 

thực hiện trong 8 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 8, 1 tuần 3 buổi 

* 3 tiết/buổi; vào 

sáng thứ tư & tiết 4-

6 phòng 6.4, sáng 

thứ 7 tiết 4-6, phòng 

5.11 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  
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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 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

93 

Francais 

général 4 

(K24, năm 1, 

HK2) 

Mục tiêu chính của học 

phần này nhằm: 

-  Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về văn hóa , từ vựng, 

nguyên tắc  ngữ pháp trong  

giao tiếp trình độ A 1 +  

- Rèn luyện cho sinh viên 

khả năng vận dụng những 

kiến thức lý thuyết vào các 

tình huống giao tiếp chuẩn 

quốc tế. 

- Rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng tư duy giải quyết 

vấn đề, kỹ năng quan sát 

cấu trúc ngôn ngữ , khả 

năng  phản xạ nhanh , làm 

việc nhóm và ý thức học 

tập suốt đời.  

0 

Học phần gồm 5 bài, 

thực hiện trong 8 

tuần từ tuần 1 đến 

tuần 8, 1 tuần 3 buổi 

* 3 tiết/buổi; vào 

sáng thứ tư & tiết 4-

6 phòng 6.4, sáng 

thứ 7 tiết 4-6, phòng 

5.11 

Chuyên cần

 20 

Giữa kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 30 

Cuối kỳ: thi 4 kỹ 

năng (nghe, nói, 

đọc, viết)

 50  

 

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 
Bài giảng “Hóa hữu cơ 1” / Nguyễn Huỳnh 

Mai Hạnh 
2018 

Tin hoc̣ cơ bản và ứng duṇg/ Bộ 

môn Tin học đại cương 

2 
Bài giảng “Hóa Phân Tích” / ThS. Nguyễn 

Huỳnh Mai Hạnh 
2018 

Vật lý - lý sinh/ Nguyễn Duy Lý, 

Nguyễn Thị Thu Quyên 

3 
Bài giảng hóa đại cương/ Nguyễn Huỳnh Mai 

Hạnh 

2018 
Hóa đại cương vô cơ (tài liệu học 

tập/ Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh 

4 Đạo đức kinh doanh/ Hoàng Thanh Linh 

2018 
Triết học Mác – Lênin/ Bộ môn Lý 

luận chính trị 

5 Đạo đức kinh doanh/ Phạm Đình Phương 

2018 
 Kinh tế chính trị Mác – Lênin/ Bộ 

môn Lý luận chính trị 

6 Tài liệu học tập môn: Giải tích 2/ Tổ Toán 

2018 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam/ 

Bộ môn Lý luận chính trị 
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7 Tài liệu học tập môn: Toán cao cấp/ Tổ Toán 

2018 
Chủ nghĩa xã hội khoa học/ Bộ 

môn Lý luận chính trị 

8 

Tài liệu hướng dẫn học tập và ôn thi môn 

“Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin (HP1)” / Bộ môn Lý luận chính trị 

Trường Đại học Văn Lang biên soạn (2011, 

đươc̣ chỉnh sửa bổ sung 1/2019) 

2019 
Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bộ môn 

Lý luận chính trị 

9 

Tài liệu hướng dẫn học tập và ôn thi môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin (HP2) / Bộ môn Lý luận chính trị 

Trường Đại học Văn Lang biên soạn (2011, 

đươc̣ chỉnh sửa bổ sung 01/2019) 

2019 
Đại số trong kỹ thuật và Kinh tế/ 

Trần Lưu Cường và Bộ môn Toán 

10 

Tài liệu Hướng dẫn học tập và ôn thi môn học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bộ môn Lý luận chính 

trị, Trường Đại học Văn Lang 

 

 

2019 

Giải tích trong kỹ thuật và Kinh tế/ 

Nguyễn Văn Lộc và Bộ môn Toán 

11 
Tài liệu Toán Cao Cấp Khoa Du lịch / Bộ môn 

Khoa học tự nhiên  
2018 

Xác suất và thống kê trong kỹ 

thuật  và kinh tế/ Lê Vĩnh Thuận 

và Bộ môn Toán  

12 
Tài liệu thực hành “Hoá Phân Tích” / ThS. 

Huỳnh Thị Minh Trang 
2018 

Bài giảng “ Kiểm soát ô nhiễm 

không khí”/ Trần Thu Trang 

13 

Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam/ Huỳnh Thị Phương 

Thúy, Nguyễn Thị Thu Thủy 

2019 
Bài giảng và tài liệu “Anh văn 

chuyên ngành 2”/ Trần Thu Trang 

14 
Toán cao cấp (Giải tích và Đại số tuyến tính)/ 

Bộ môn Khoa học tự nhiên 

2018 
Giáo trình Vi sinh vật học / Võ Thị 

Xuyến 

15 
Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh 

doanh (Phần 1)/ Bộ môn Khoa học tự nhiên 

2018 
Giáo trình Công nghệ sinh học 

thực vật/Võ Thị Xuyến 

16 
Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh 

doanh (Phần 2) /  Bộ môn Khoa học tự nhiên 
2019 

Giáo trình Mô hình hóa môi 

trường/ Hồ Thị Thanh Hiền 

17 Vật lý - lý sinh 

2018 
Bài giảng Con người và môi 

trường (tiếng Anh)/ Hồ Thị Thanh 

Hiền 

18 
Giáo trình Tin hoc̣ cơ bản và ứng duṇg/ 

Nguyễn Thu Nguyệt Minh 

2018 
Tài liệu môn học: Luật và Chính 

sách Môi trường (hiệu chỉnh)/ Hồ 

Thị Thanh Hiền 

19 
Tài liệu học tập môn Kinh tế học đại cương/ 

Bộ môn Kinh tế cơ bản 

2019 
Giáo trình Sinh lý thực vật ứng 

dụng/ Vũ Thị Quyền 
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20 
Tài liệu môn học “Chính sách Môi trường” / 

Hồ Thị Thanh Hiền 

2019 
Giáo trình Phương pháp nghiên 

cứu khoa học/ Vũ Thị Quyền 

21 
Bài giảng “Công nghệ sau thu hoạch & Thực 

hành” / PGS.TS.Trần Minh Tâm 

2019 
Đất và Dinh dưỡng cây trồng/ Vũ 

Thị Quyền, Võ Thị Xuyến 

22 
Bài giảng Chăn nuôi thú y đại cương/ Vũ Thị 

Quyền 

2018 
Giáo trình Vi sinh vật học/ Võ Thị 

Xuyến 

23 Bài giảng Kỹ thuật lạnh/ Đào Thanh Khê 

 
Giáo trình Công nghệ sinh học 

thực vật/ Võ Thị Xuyến, Vũ Thị 

Quyền 

24 Di truyền học / Vũ Thị Quyền 

2018 
Tài liệu tham khảo: Neem và các 

sản phẩm từ neem/ Vũ Thị Quyền 

25 
Giáo trình “Special English” / Vu Thi Quyen 

and Shirsath 

2018 
Tài liệu tham khảo: Than sinh học 

và dấm gỗ trong nông nghiệp và 

môi trường sinh thái 

26 
Giáo trình Hóa sinh học/ Cao Ngọc Minh 

Trang 

2018 
Trang trí cơ bản/ Phan Thị Thanh 

Yên 

27 
Giáo trình thực hành Hóa sinh học/ Cao Ngọc 

Minh Trang 

2018 
Giáo trình Pháp luật đại cương/ 

Bùi Anh Thủy (chủ biên) và Khoa 

Luật – Trường Đại học Văn Lang 

28 
Giáo trình Tiến hóa và Đa dang sinh học / Vũ 

Thị Quyền 

2018 
Tập bài giảng Luật Hình sự Việt 

Nam/ Nguyễn Hữu Thế Trạch (chủ 

biên), Trần Thanh Thảo, Nguyễn 

Thị Vân Huyền, Nguyễn Thị Minh 

Trâm 

29 
Hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt/ Trần Thị Mỹ Diệu và cộng sự 

2018 
Giáo trình “Viết tin và biên tập”/ 

Nguyễn Chí Hùng 

30 Ky ̃thuâṭ Di truyền / Hoàng Quốc Khánh  2018  

31 
Giáo trình: Sản xuất sạch hơn/ Hồ Thị Thanh 

Hiền 

2018 
 

32 
Tập bài giảng “Giáo trình môn học Kỹ thuật 

Xử lý nước thải” / Trần Thị Mỹ Diệu  

2018 
 

33 
Bài giảng: Chính sách Môi trường (song ngữ) / 

Hồ Thị Thanh Hiền 

2019 
 

34 
Bài giảng “Ô nhiễm không khí và tiếng ồn”/ 

Trần Thu Trang 

2018 
 

35 
Bài giảng “ Kiểm soát ô nhiễm không 

khí”/Trần Thu Trang 

2018 
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36 
Bài giảng và tài liệu “Anh văn chuyên ngành 

2”/Trần Thu Trang 

2018 
 

37 
Bài giảng lý thuyết vẽ người toàn thân/ Trần 

Văn Thi 

2018 
 

38 
Bài giảng môn học nguyên lý thiết kế kiến trúc 

công trình dân dụng/ Phạm Quốc Phong 

2018 
 

39 Bài giảng môn Tiền tốt nghiệp/ Lê Long Vĩnh 2018  

40 
Bài giảng Nghiên cứu Nội thất truyền thống/ 

Hồ Thị Thanh Nhàn 

2018 
 

41 
Bài giảng thiết kế đồ đạc nội thất/ Lê Long 

Vĩnh 

2018 
 

42 
Bài giảng Thiết kế nội thất công trình giáo dục/ 

Lê Long Vĩnh 

2018 
 

43 
Bài giảng Thiết kế nội thất công trình thương 

mại/ Lê Long Vĩnh 

2018 
 

44 Bài giảng Vẽ phối cảnh/ Hồ Thị Thanh Nhàn 2018  

45 Bài giảng Trang trí cơ bản/PhanThị Thanh Yên 2018  

46 
Tài liệu học tập: Giao tiếp trong du lịch/ Trần 

Thị Thanh Trà 

2018 
 

47 
Giáo trình Tâm lý y học - Đạo đức y học/ 

Nguyễn Văn Thọ 

2018 
 

48 
Giáo trình Thực hành Dược khoa phần 1/ 

Nguyễn Thị Hồng Hương 

2018 
 

49 
Giáo trình Thực hành Dược khoa phần 2/ 

Nguyễn Thị Hồng Hương 

2018 
 

50 
Translation Practice for Vietnamese Learners 

of English - Book 3 

2018 
 

51 Bài giảng Kỹ thuật lạnh / Nguyễn Duy Tuệ 2018  

52 Bài giảng Toán kỹ thuật/ Vũ Đỗ Huy Cường 2018  

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

1. Thiết kế công 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 Đại học 

Bộ đồ chơi hỗ trợ 

học kỹ năng sống 

cho trẻ em từ 3-6t 

Phạm Nguyễn Thái Bảo Giang Văn Khiết   

2 Đại học 

Ghế thư giãn dánh 

cho không gian 

sống 

Nguyễn Thị Thùy Dung Thái Long Quân   

3 Đại học 
thùng rác phân loại 

dùng cho gia đình 

Nguyễn Thanh Tùng 

Dương 
Phó Đức Minh   
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4 Đại học 

Drone (thiết bị 

bay) vệ sinh kính 

trên cao 

Nguyễn Gia Hào Phó Đức Minh  

5 Đại học 
Xe đạp gấp dành 

cho người du lịch 
Nguyễn Thành Trung Hậu Giang Văn Khiết  

6 Đại học 
Tủ quần áo dánh 

cho gia đình 
Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Giang Văn Khiết  

7 Đại học 

Trạm chờ xe buýt 

và máy lọc không 

khí 

Nguyễn Minh Hoàng 
Nguyễn T Uyên 

Uyên 
 

8 Đại học 

Bộ sản phẩm dành 

cho nhà vệ sinh 

không gian hẹp 

Ngô Như Huỳnh 
Nguyễn T Uyên 

Uyên 
 

9 Đại học 

Đồ chơi giúp trẻ 

em vận động và 

giải trí 

Nguyễn Mai Quốc Khánh Thái Long Quân  

10 Đại học 
Vách ngăn trồng 

rau cho chung cư 
Phạm Việt Lân Thái Long Quân  

11 Đại học 
Bàn trang điểm 

thông minh 
Phạm Huy Long 

Lê Ngô Quỳnh 

Đan 
 

12 Đại học 
Cabin cho 

homestay 
Đỗ Hoàng Khánh Ngân 

Nguyễn T Uyên 

Uyên 
 

13 Đại học 
Xe mô tô với hệ 

thống lái HCS 
Nguyễn Trần Trọng Nghĩa Phó Đức Minh  

14 Đại học 

Bộ máy lọc không 

khí và máy xông 

hơi nước bằng chất 

liệu gỗ dừa và gáo 

dừa 

Dương Thanh Nhiều 
Lê Ngô Quỳnh 

Đan 
 

15 Đại học 
Bộ trồng rau tái sử 

dụng năng lượng 
Huỳnh Tú Phương Thái Long Quân  

16 Đại học 
Ba lô đa năng kết 

hợp túi đựng nước 
Trần Minh Tuấn Giang Văn Khiết  

17 Đại học 

Xe lăn tay dành 

cho người khuyết 

tật 

Đoàn Minh Thông Thái Long Quân  

18 Đại học 

Bộ đèn trang trí 

lấy vật liệu từ cây 

chuối 

Lương Thị Hoài Thu 
Lê Ngô Quỳnh 

Đan 
 

19 Đại học 

Bộ quà tặng kết 

hợp kiếm Việt 

Nam thần đạo 

Nguyễn Đằng Giao Trần Ngọc Trí  

20 Đại học 
Bộ trang sức nông 

ngư cụ 
Nguyễn Đăng Sinh Giang Văn Khiết  

21 Đại học 

Bộ trang sức lấy 

hình tượng từ con 

cò VN 

Trương Ánh  Mai Trần Ngọc Trí  

22 Đại học 

Bộ trang sức cưới 

lấy hình tượng 

phượng hoàng 

Nguyễn Võ Kim Ánh Trần Ngọc Trí  
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trong hoa văn cung 

đình Huế 

23 Đại học 

Trang sức dạ hội 

lấy họa tiết phong 

cách Ấn độ 

Mai Thị Ánh Tuyết Trần Ngọc Trí  

 

2. Thiết kế đồ họa 

 

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 
Thiết kế packaging 

kẹo dẻo Heymin 
Hồ Minh Ái Chiêu Anh Long   

2 Đại học 
Khu vui chơi Ket 

World 
Bùi Quỳnh An Lê Chí Khải   

3 Đại học 
NDTH Craft beer 

unbound 
Huỳnh Lê Thiên Ân Chiêu Anh Long   

4 Đại học 

NDTH Cửa hàng 

nông sản corner 

Market 

Trần Thị Kim Anh 
Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

5 Đại học 

Minh họa sách 

"Yêu Quái Việt 

Nam" 

Trịnh Nữ Tú Anh 
Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

6 Đại học 
Vương Quốc Hạt 

Giống 
Nguyễn Ngọc Châm 

Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

7 Đại học 
Minh họa "Mùa Hè 

Kì Thú" 
Phạm Minh Châu Chiêu Anh Long  

8 Đại học 
Minh họa truyện 

"Người Đưa Diều" 
Mè Thị Ngọc Châu Phan Vũ Linh  

9 Đại học Lễ hội Ok Om Bok Kim Chanh Sô Đa 
Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

10 Đại học 

NDTT Vải sáp 

nhuộm chàm 

H'motik 

Nguyễn Mai Thùy Dương Đào Chí Đắc  

11 Đại học 
NDTT mỹ phẩm 

The Pure Skin 
Nguyễn Mỹ Đường Trần Công Trọng  

12 Đại học 
Ứng dụng mua bán 

giày Sole 
Võ Trần Đức Hải Chiêu Anh Long  

13 Đại học 
NDTH mặn mà 

muối Tây Ninh 
Đặng Hồ Duy Hân Trần Công Danh  

14 Đại học 
NDTT Hùng King 

Coffe 
Võ Tuấn Hùng 

Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

15 Đại học NDTT Trà An Hoa Lê Xuân Hương 
Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

16 Đại học 

Chiến dịch truyền 

thông Zero Waste 

Human save me 

Trần Thiên Hương Đào Chí Đắc  

17 Đại học 
NDTT Ngũ Cốc 

More 
Phan Thụy Bảo Khánh Nguyễn Đắc Thái  

18 Đại học 
NDTT kẹo đậu 

phộng Quảng Nam 
Lê Thị Thúy Kiều Trần Công Danh  
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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 

19 Đại học 
Sự kiện ra mắt 

Artbook Huê Huế 
Nguyễn Hiền Lâu Nguyễn Đắc Thái  

20 Đại học 
Minh họa sách "Câu 

chuyện rừng xanh" 
Trần Phạm Như Mai 

Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

21 Đại học 
NDTT Trà Thảo 

Mộc ALICIA 
Lê Đoàn Quang Minh Phan Khương  

22 Đại học 
Chiến dịch chia sẻ 

sách online 
Cao Thị Nguyệt Minh Lê Chí Khải  

23 Đại học 
NDTT Fitness & 

Yoga Center 
Trương Thị Hiền My Lê Chí Khải  

24 Đại học 

Minh họa 

Interactive Biên 

Niên Sử Narnia 

Nguyễn Thị Kim Ngân Chiêu Anh Long  

25 Đại học 

Chiến dịch truyền 

thông VLU Điểm 

đến cùng bạn 

Trầm Như Ngọc Nguyễn Đắc Thái  

26 Đại học 
Sách Nghiên Cứu 

Hò Nam Bộ 
Hoàng Thụy Minh Ngọc Trần Công Trọng  

27 Đại học 
NDTT nước ép 

JOISI 
Nguyễn Thành Nhân 

Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

28 Đại học 
NDTT gia vị Nam 

An 
Nguyễn Thảo Nhi Phan Khương  

29 Đại học 

Chiến dịch truyền 

thông tuyển sinh 

VLU 

Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nguyễn Đắc Thái  

30 Đại học 

NDTT đặc sản Đà 

Lạt trái cây sấy 

L'angfarm 

Nguyễn Thị Yến Nhi Trần Công Danh  

31 Đại học 
Thiết kế packaging 

PARA FARM 
Đỗ Quỳnh Như Phan Ngọc Vinh  

32 Đại học Thiết kế game Lê Thị Quỳnh Như Nguyễn Đức Sơn  

33 Đại học 

Chiến dịch truyền 

thông thương hiệu 

lớp dạy bánh ngọt 

cho trẻ 

Vũ Kim Oanh 
Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

34 Đại học 
NDTH Trường âm 

nhạc & Mozartist 
Nguyễn Thành Phát Đào Chí Đắc  

35 Đại học 
Dự án sống đúng 

bản giới 
Ngô Hoàng Mỹ Phượng Đào Chí Đắc  

36 Đại học 

Chiến dịch tăng 

cường vui chơi cho 

trẻ em 

Phan Ngọc Mai Quyên 
Nguyễn Thị Yến 

Phượng 
 

37 Đại học 
NDTT nước mắm 

Nhĩ Ân 
Thái Hồng Sơn Trần Công Danh  

38 Đại học 
Chiến dịch quảng 

bá Sơri Gò Công 
Nguyễn Thị Thanh Tâm Trần Công Danh  

39 Đại học 
Game mobile Hộ 

Vệ Xanh 
Lý Minh Thắng Nguyễn Đức Sơn  
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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 

40 Đại học 
Minh họa truyện 

pop up 
Lữ Ngọc Bảo Thắng 

Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

41 Đại học 
NDTT lớp dạy học 

Bếp Nhỏ 
Trương Thị Thu Chiêu Anh Long  

42 Đại học 
NDTT hải sản sấy 

khô 
Phạm Minh Thư Dương Đức Hạnh  

43 Đại học 
NDTT đặc sản Tây 

Nguyên Nhà Dài 
Nguyễn Thị Hoài Thương Trần Công Trọng  

44 Đại học 
Chiến dịch bảo vệ 

động vật hoang dã 
Hà Thảo Thy 

Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

45 Đại học 
NDTT nhà hát Múa 

Rối Nước Nam Việt 
Phạm Nguyễn Anh Thy Nguyễn Hồng Ngọc  

46 Đại học 
NDTT thực phẩm 

thú cưng UPET 
Nguyễn Thị Bích Trâm Phan Khương  

47 Đại học 

Chiến dịch truyền 

thông Bữa sáng mỗi 

ngày 

Phạm Lệ Trân 
Nguyễn Thị Yến 

Phượng 
 

48 Đại học Artbook Huế Nguyễn Ngọc Tú Trinh 
Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

49 Đại học 
NDTT trà sữa 

Wonder Tale 
Tạ Hoàng Trúc 

Hoàng Thị Anh 

Nghi 
 

50 Đại học 

HT quảng bá sự 

kiện văn hóa "Tín 

ngưỡng thờ Mẫu" 

Nguyễn Thành Tuấn Nguyễn Hồng Ngọc  

51 Đại học 

Chiến dịch truyền 

thông xe bus Sài 

Gòn 

Trần Cẩm Tuyến Nguyễn Đắc Thái  

52 Đại học 
Sách thơ Trần Đăng 

Khoa 
Nguyễn Ngọc Ngân Uyên Nguyễn Đắc Thái  

53 Đại học 
NDTT Du lịch Ninh 

Thuận 
Phạm Thị Hạ Vi Dương Đức Hạnh  

54 Đại học 
Việt hóa Board 

game "Love Letter" 
Huỳnh Ngọc Yến Đào Chí Đắc  

55 Đại học 
Minh Hoạ sách 

"Chim Bách Thanh" 
Ngô Kim Yến 

Nguyễn Quốc 

Thanh 
 

 

3. Thiết kế thời trang 

 

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 
Phim Coco-cuộc 

hội ngộ diệu kì 
Đỗ Thị Kỳ Duyên Nguyễn Vũ Cẩm Ly   

2 Đại học 
Khu vườn của hoạ 

sĩ Tasha Tudor 
Nguyễn Thị Yến Vi Lê Thị Thanh Nhàn   

3 Đại học 

Nguyên nhân cuộc 

chiến thành Troy 

trong thần thoại Hy 

Lạp 

Đoàn Thị Thùy Trinh 
Phạm Thị Hồng 

Liên 
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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 

4 Đại học 
Lâu đài Château 

Miranda 
Huỳnh Thị Linh Lê Thị Thanh Nhàn  

5 Đại học 
Psychedelic Posters 

1960s 
Nguyễn Phan Uyên Phương Nguyễn Vũ Cẩm Ly  

6 Đại học Hoa Anh túc Nguyễn Thị Ngọc Tiên 
Phạm Thị Hồng 

Liên 
 

7 Đại học 
Một chuyến hải 

trình  
Lê Anh Kiệt Lê Thị Thanh Nhàn  

8 Đại học 

Tranh Minhwa của 

Hàn Quốc (nhóm 

tranh về thư phòng) 

Trần Thị Hồng Đào Nguyễn Vũ Cẩm Ly  

9 Đại học 
Toà Thánh Cao Đài 

Tây Ninh 
Nguyễn Thành Đạt Lê Thị Thanh Nhàn  

10 Đại học Mùa xuân Tây bắc Dương Quang Đạt Lê Thị Thanh Nhàn  

11 Đại học Đà lạt Nguyễn Thiện Mỹ Duyên Nguyễn Vũ Cẩm Ly  

12 Đại học Giấy Carton Trần Minh Phúc Nguyễn Vũ Cẩm Ly  

13 Đại học Soldat de la Marine Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 
Phạm Thị Hồng 

Liên 
 

14 Đại học Wood warbler bird Diệp Bạch Kim  Xuân 
Phạm Thị Hồng 

Liên 
 

15 Đại học 

Kashtanka. (truyện 

tranh vẽ minh họa 

về chuyến hành 

trình con chó đỏ 

kashtanka của họa 

sĩ Ofra amit) 

Văn Mỹ Minh Châu Lê Thị Thanh Nhàn  

 

4. Quản trị kinh doanh 

 

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 Thạc sĩ 

Một số giải pháp 

nhằm nâng cao sự 

hài lòng của sinh 

viên Khoa Mỹ 

thuật công nghiệp 

đối với chất lượng 

đào tạo tại trường 

Đại học Văn 

Lang 

Phạm Hoàng Chung 
TS. Nguyễn Xuân 

Xuyên 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

tiến hành 

khảo sát sự 

hài lòng của 

sinh viên 

Khoa MTCN 

đối với chất 

lượng đào tạo 

tại trường 

ĐH Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra một số 

kiến nghị 
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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 

nâng cao chất 

lượng đào tạo 

tại trường 

ĐH Văn 

Lang. 

2 Thạc sĩ 

Xây dựng chiến 

lược kinh doanh 

công ty cổ phần 

cơ khí xây dựng 

thương mại Đại 

Dũng giai đoạn 

2018 -2023 

Trần Ngọc Dung 
TS. Nguyễn Thu 

Hà 

Đề tài tiến 

hành phân 

tích thực 

trạng chiến 

lược kinh 

doanh công 

ty cổ phần cơ 

khí xây dựng 

thương mại 

Đại Dũng. Từ 

đó đưa ra các 

giả pháp 

hoàn thiện 

chiến lược 

kinh doanh 

công ty cổ 

phần cơ khí 

xây dựng 

thương mại 

Đại Dũng 

giai đoạn 

2018 -2023 

3 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến phát 

triển nguồn nhân 

lực tại Cục Hải 

quan Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lê Đông Hải 
TS. Phan Quan 

Việt 

Đề tài đánh 

giá các nhân 

tố ảnh hưởng 

đến phát triển 

nguồn nhân 

lực tại Cục 

Hải quan 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. Từ đó 

đưa ra các 

kiến nghị 

hoàn thiện 

công tác phát 

triển nguồn 

nhân lực tại 

Cục Hải quan 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. 
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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 

4 Thạc sĩ 

Các yếu tố của 

quản trị nguồn 

nhân lực ảnh 

hưởng đến sự gắn 

kết với tổ chức 

của nhân viên tại 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Quảng Bình 

Hoàng Thanh Hải 
TS. Nguyễn Hải 

Quang 

Đề tài đánh 

giá các yếu tố 

của quản trị 

nguồn nhân 

lực ảnh 

hưởng đến sự 

gắn kết với tổ 

chức của 

nhân viên tại 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Quảng 

Bình. Từ đó 

đề xuất các 

kiến nghị 

nhằm hoàn 

thiện công 

tác quản trị 

nguồn nhân 

lực để gia 

tăng sự gắn 

kết với tổ 

chức của 

nhân viên tại 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Quảng 

Bình. 

5 Thạc sĩ 

Hoạch định chiến 

lược quản trị 

nguồn nhân lực 

tại Chi cục Thuế 

quận 11 giai đoạn 

2018 - 2025 

Nguyễn Thị Tâm Hạnh 
TS. Nguyễn Thu 

Hà 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

phân tích 

thực trạng 

quản trị 

nguồn nhân 

lực tại Chi 

cục Thuế 

quận 11. Từ 

đó đưa ra các 

mục tiêu, giải 

pháp hoạch 

định chiến 

lược quản trị 

nguồn nhân 

lực tại Chi 

cục Thuế 

quận 11 giai 

đoạn 2018 - 

2025. 
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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 

6 Thạc sĩ 

Xây dựng các 

trung tâm trách 

nhiệm để kiểm 

soát chi phí nhằm 

nâng cao hiệu quả 

hoạt động của 

trường Đại học 

Văn Lang 

Cao Hồng Hạnh 
TS. Nguyễn Cửu 

Đỉnh 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng các 

trung tâm 

trách nhiệm 

để kiểm soát 

chi phí của 

trường Đại 

học Văn 

Lang. Từ đó 

xây dựng các 

trung tâm 

trách nhiệm 

để kiểm soát 

chi phí nhằm 

nâng cao hiệu 

quả hoạt 

động của 

trường Đại 

học Văn 

Lang. 

7 Thạc sĩ 

Giải pháp hoàn 

thiện chuỗi cung 

ứng nhằm nâng 

cao năng lực cạnh 

tranh tại công ty 

TNHH ITEQ Việt 

Nam giai đoạn 

2018 - 2022 

Cao Cẩm Hoàng TS. Lê Văn Bảy 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng thiện 

chuỗi cung 

ứng tại công 

ty TNHH 

ITEQ Việt 

Nam. Từ đó 

đưa ra các 

giải pháp 

hoàn thiện 

chuỗi cung 

ứng nhằm 

nâng cao 

năng lực 

cạnh tranh tại 

công ty 

TNHH ITEQ 

Việt Nam 

giai đoạn 

2018 - 2022. 

8 Thạc sĩ 

Nâng cao sự hài 

lòng trong công 

việc của nhân 

viên trường Đại 

học Văn Lang 

Dương Huê 
PGS.TS. Nguyễn 

Phú Tụ 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

tiến hành 

đánh giá sự 

hài lòng 

trong công 

việc của nhân 

viên trường 
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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 

Đại học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm nâng 

cao sự hài 

lòng trong 

công việc của 

nhân viên 

trường Đại 

học Văn 

Lang.  

9 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng về hoạt động 

công tác sinh viên 

trường Đại học 

Văn Lang 

Đoàn Đặng Phi Hùng 
TS. Nguyễn Xuân 

Xuyên 

Đề tài đánh 

giá các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến sự hài 

lòng về hoạt 

động công 

tác sinh viên 

trường Đại 

học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm nâng 

cao sự hài 

lòng về hoạt 

động công 

tác sinh viên 

trường Đại 

học Văn 

Lang 

10 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến Năng 

lực cạnh tranh của 

trường Đại học 

Văn Lang 

Giáp Thụy Chí Lan TS. Đỗ Quang Trị 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

phân tích các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

Năng lực 

cạnh tranh 

của trường 

Đại học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

giải pháp 

nâng cao 

năng lực 

cạnh tranh 

của trường 

Đại học Văn 
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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 

Lang trong 

thời gian tới. 

11 Thạc sĩ 

Xây dựng đội ngũ 

công chức tại Cục 

Hải quan thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Thực trạng và 

giải pháp 

Phan Mạnh Lân 
TS. Phan Quan 

Việt 

Đề tài phân 

tích tình hình 

xây dựng đội 

ngũ công 

chức tại Cục 

Hải quan 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

giải pháp 

nâng cao chất 

lượng xây 

dựng đội ngũ 

công chức tại 

Cục Hải quan 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

12 Thạc sĩ 

Xây dựng chiến 

lược marketing 

trường Đại học 

Văn Lang 

Phan Nhất Linh TS. Lê Văn Bảy 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

phân tích 

chiến lược 

marketing 

hiện tại của 

trường Đại 

học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

giải pháp xây 

dựng chiến 

lược 

marketing 

trường Đại 

học Văn 

Lang trong 

thời gian tới. 

13 Thạc sĩ 

Xây dựng chiến 

lược marketing 

của công ty 

TNHH - XNK Gỗ 

Phương Nam 

Bùi Thị Mari TS. Đỗ Quang Trị 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

phân tích 

thực trạng 

chiến lược 

marketing 

của công ty 

TNHH - 
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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 

XNK Gỗ 

Phương Nam. 

Từ đó đề xuất 

xây dựng 

chiến lược 

marketing 

của công ty 

TNHH - 

XNK Gỗ 

Phương Nam 

trong thời 

gian tới. 

14 Thạc sĩ 

Đánh giá mức độ 

thỏa mãn trong 

công việc của 

người lao động tại 

công ty TNHH 

dịch vụ bảo vệ 

Minh Quân 

Lê Tiến Quý 
TS. Phan Quan 

Việt 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

tiến hành 

đánh giá mức 

độ thỏa mãn 

trong công 

việc của 

người lao 

động tại công 

ty TNHH 

dịch vụ bảo 

vệ Minh 

Quân. Từ đó 

đưa ra các 

kiến nghị 

nâng cao 

mức độ thỏa 

mãn trong 

công việc của 

người lao 

động tại công 

ty TNHH 

dịch vụ bảo 

vệ Minh 

Quân. 

15 Thạc sĩ 

Đo lường sự hài 

lòng của doanh 

nghiệp xuất nhập 

khẩu đối với thủ 

tục hải quan điện 

tử tại khu chế 

xuất Linh Trung, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trần Thanh Tùng 
TS. Nguyễn Hải 

Quang 

Đề tài đo 

lường sự hài 

lòng của 

doanh nghiệp 

xuất nhập 

khẩu đối với 

thủ tục hải 

quan điện tử 

tại khu chế 

xuất Linh 

Trung, thành 

phố Hồ Chí 

Minh. Từ đó 



703 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 

đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm nâng 

cao sự hài 

lòng của 

doanh nghiệp 

xuất nhập 

khẩu đối với 

thủ tục hải 

quan điện tử 

tại khu chế 

xuất Linh 

Trung, thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

16 Thạc sĩ 

Đo lường giá trị 

cảm nhận của 

sinh viên đối với 

dịch vụ đào tạo 

đại học của 

trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing 

Bùi Thị Thanh TS. Trần Văn Thi 

Đề tài tiến 

hành đánh 

giá giá trị 

cảm nhận của 

sinh viên đối 

với dịch vụ 

đào tạo đại 

học của 

trường Đại 

học Tài chính 

- Marketing. 

Từ đó đưa ra 

các kiến nghị 

nhằm nâng 

cao giá trị 

cảm nhận của 

sinh viên đối 

với dịch vụ 

đào tạo đại 

học của 

trường Đại 

học Tài chính 

- Marketing. 

17 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết 

định mua xe 

Toyota của khách 

hàng cá nhân tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Kinh Thắng TS. Trần Văn Thi 

Đề tài đánh 

giá các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến quyết 

định mua xe 

Toyota của 

khách hàng 

cá nhân tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

kiến nghị 
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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 

nhằm tác 

động tích cực 

đến quyết 

định mua xe 

Toyota của 

khách hàng 

cá nhân tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

18 Thạc sĩ 

Nghiên cứu mối 

quan hệ giữa chất 

lượng đào tạo và 

sự hài lòng của 

học viên cao học 

các trường đại 

học ngoài công 

lập tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trần Thị Thanh Thủy 
TS. Trần Thanh 

Toàn 

Đề tài tiến 

hành nghiên 

cứu mối quan 

hệ giữa chất 

lượng đào tạo 

và sự hài 

lòng của học 

viên cao học 

các trường 

đại học ngoài 

công lập tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm nâng 

cao hài lòng 

của học viên 

cao học các 

trường đại 

học ngoài 

công lập tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh.  

19 Thạc sĩ 

Đo lường sự hài 

lòng của sinh viên 

về chất lượng 

dịch vụ đào tạo 

tại Khoa Công 

nghệ thông tin 

Trường Đại học 

Văn Lang 

Đặng Thị Hồ Thủy 
TS. Lê Công 

Hùng 

Đề tài đo 

lường sự hài 

lòng của sinh 

viên về chất 

lượng dịch vụ 

đào tạo tại 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin Trường 

Đại học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm sự hài 

lòng của sinh 

viên về chất 

lượng dịch vụ 
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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 

đào tạo tại 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin Trường 

Đại học Văn 

Lang. 

20 Thạc sĩ 

Nghiên cứu sự hài 

lòng của người 

lao động trong 

công việc tại Chi 

nhánh Phương 

Nam - Công ty 

TNHH MTV 19-5 

- Bộ Công An 

Phạm Văn Thương 
TS. Trần Thanh 

Toàn 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

tiến hành 

đánh giá sự 

hài lòng của 

người lao 

động trong 

công việc tại 

Chi nhánh 

Phương Nam 

- Công ty 

TNHH MTV 

19-5 - Bộ 

Công An. Từ 

đó đưa ra các 

kiến nghị sự 

hài lòng của 

người lao 

động trong 

công việc tại 

Chi nhánh 

Phương Nam 

- Công ty 

TNHH MTV 

19-5 - Bộ 

Công An. 

21 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết 

định mua đồ dùng 

nhà bếp trực 

tuyến của người 

tiêu dùng thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Cao Thượng TS. Ngô Thị Thu 

Đề tài đánh 

giá các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến quyết 

định mua đồ 

dùng nhà bếp 

trực tuyến 

của người 

tiêu dùng 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm cải 

thiện các yếu 
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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 

tố ảnh hưởng 

đến  quyết 

định mua đồ 

dùng nhà bếp 

trực tuyến 

của người 

tiêu dùng 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

22 Thạc sĩ 

Nâng cao sự hài 

lòng của sinh viên 

về chất lượng 

dịch vụ đào tạo 

của ngành Công 

nghệ Sinh học – 

Trường Đại học 

Văn Lang 

Huỳnh Thị Minh Trang 
TS. Phan Thị 

Minh Châu 

Đề tài đánh 

giá sự hài 

lòng của sinh 

viên về chất 

lượng dịch vụ 

đào tạo của 

ngành Công 

nghệ Sinh 

học – Trường 

Đại học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

kiến nghị 

nâng cao sự 

hài lòng của 

sinh viên về 

chất lượng 

dịch vụ đào 

tạo của ngành 

Công nghệ 

Sinh học – 

Trường Đại 

học Văn 

Lang. 

23 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các 

thành phần giá trị 

thương hiệu của 

công ty TNHH 

sản xuất - thương 

mại và dịch vụ 

Thiên Phú theo 

quan điểm khách 

hàng 

Trần Minh Trí TS. Ngô Thị Thu 

Đề tài tiến 

hành nghiên 

cứu các thành 

phần giá trị 

thương hiệu 

của công ty 

TNHH sản 

xuất - thương 

mại và dịch 

vụ Thiên Phú 

theo quan 

điểm khách 

hàng. Từ đó 

đưa ra các 

giải pháp 

nhằm nâng 
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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 

cao giá trị 

thương hiệu 

của công ty 

TNHH sản 

xuất - thương 

mại và dịch 

vụ Thiên 

Phú. 

24 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến động 

lực làm việc của 

công chức Cục 

Hải quan thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đỗ Sỹ Trung TS. Đinh Kiệm 

Đề tài tiến 

hành đánh 

giá các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến động lực 

làm việc của 

công chức 

Cục Hải quan 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm nâng 

cao động lực 

làm việc của 

công chức 

Cục Hải quan 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

25 Thạc sĩ 

Xây dựng chiến 

lược marketing 

cho công ty 

TNHH Sơn TOA 

Việt Nam giai 

đoạn 2018-2025 

Lưu Thị Phùng Uyên 
TS. Nguyễn Thu 

Hà 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng chiến 

lược 

marketing 

cho công ty 

TNHH Sơn 

TOA Việt 

Nam. Từ đó 

đề xuất xây 

dựng chiến 

lược 

marketing 

cho công ty 

TNHH Sơn 

TOA Việt 

Nam giai 

đoạn 2018-

2025 
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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 

26 Thạc sĩ 

Hoạch định chiến 

lược marketing 

cho thuốc bổ 

Pecaldex của 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 2/9 

tại thị trường 

Campuchia 

Nguyễn Thị Thục Viên 
TS. Đoàn Liêng 

Diễm 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng chiến 

lược 

marketing 

cho thuốc bổ 

Pecaldex của 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 2/9 tại 

thị trường 

Campuchia. 

Từ đó hoạch 

định chiến 

lược 

marketing 

cho thuốc bổ 

Pecaldex của 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 2/9 tại 

thị trường 

Campuchia. 

27 Thạc sĩ 

Giải pháp nâng 

cao nhận diện 

nhãn hiệu Colokit 

của thương hiệu 

mẹ Thiên Long. 

Nguyễn Viết Xuân Uyên 
PGS. TS. Bùi Lê 

Hà 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng nhận 

diện nhãn 

hiệu Colokit 

của thương 

hiệu mẹ 

Thiên Long. 

Từ đó đưa ra 

các giải pháp 

nâng cao 

nhận diện 

nhãn hiệu 

Colokit của 

thương hiệu 

mẹ Thiên 

Long. 

28 Thạc sĩ 

Hoàn thiện kiểm 

tra sau thông 

quan xe ô tô nhập 

khẩu tại Chi cục 

Kiểm tra sau 

thông quan - Cục 

Hải quan thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bùi Quang Hùng 
PGS. TS. Bùi Lê 

Hà 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng kiểm 

tra sau thông 

quan xe ô tô 

nhập khẩu tại 

Chi cục Kiểm 

tra sau thông 

quan - Cục 

Hải quan 
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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 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

giải pháp 

nhằm hoàn 

thiện kiểm tra 

sau thông 

quan xe ô tô 

nhập khẩu tại 

Chi cục Kiểm 

tra sau thông 

quan - Cục 

Hải quan 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

29 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến động 

lực làm việc của 

nhân viên bưu 

điện thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Lê Hải Hòa 
PGS. TS. Phước 

Minh Hiệp 

Đề tài đánh 

giá các nhân 

tố ảnh hưởng 

đến động lực 

làm việc của 

nhân viên 

bưu điện 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đưa ra các 

kiến nghị 

nhằm nâng 

cao động lực 

làm việc của 

nhân viên 

bưu điện 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

30 Thạc sĩ 

Giải pháp hoàn 

thiện công tác 

quản lý dự án tại 

Ban Quản lý Đầu 

tư và Xây dựng 

Thủy lợi 9. 

Đặng Thị Huệ 
PGS. TS. Phước 

Minh Hiệp 

Đề tài phân 

tích thực 

trạng công 

tác quản lý 

dự án tại Ban 

Quản lý Đầu 

tư và Xây 

dựng Thủy 

lợi 9. Từ đó 

đưa ra các 

giải pháp 

nhằm hoàn 

thiện công 

tác quản lý 

dự án tại Ban 

Quản lý Đầu 

tư và Xây 
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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 

dựng Thủy 

lợi 9. 

31 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến động 

lực làm việc của 

người lao động tại 

Trường Đại học 

Văn Lang 

Dương Thị Lam TS. Đỗ Quang Trị 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

tiến hành 

đánh giá các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

động lực làm 

việc của 

người lao 

động tại 

Trường Đại 

học Văn 

Lang. Từ đó 

đưa ra các 

giải pháp 

nhằm nâng 

cao động lực 

làm việc của 

người lao 

động tại 

Trường Đại 

học Văn 

Lang. 

32 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh 

hưởng sự hài lòng 

của khách hàng 

sử dụng thẻ ATM 

của Ngân hàng 

Thương mại Cổ 

phần Ngoại 

thương Chi nhánh 

Bình Dương. 

Ngô Khánh Dương 
PGS. TS. Nguyễn 

Phú Tụ 

Đang thực 

hiện: Đề tài 

đánh giá các 

nhân tố ảnh 

hưởng sự hài 

lòng của 

khách hàng 

sử dụng thẻ 

ATM của 

Ngân hàng 

Thương mại 

Cổ phần 

Ngoại thương 

Chi nhánh 

Bình Dương. 

Từ đó đưa ra 

các kiến nghị 

nhằm nâng 



711 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 

cao sự hài 

lòng của 

khách hàng 

sử dụng thẻ 

ATM của 

Ngân hàng 

Thương mại 

Cổ phần 

Ngoại thương 

Chi nhánh 

Bình Dương. 

33 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng của người 

dân đối với dịch 

vụ hành chính 

công tại quận 

Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Phan Phước Bình TS. Đỗ Quang Tri ̣

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

nhân tố ảnh 

hưởng đến sự 

hài lòng của 

người dân đối 

với dịch vụ 

hành chính 

công tại quận 

Bình Tân, 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ giúp 

nâng cao sư ̣

hài lòng của 

người dân đối 

với dic̣h vu ̣

hành chính 

công taị quâṇ 

Bình Tân, 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

34 Thạc sĩ 

Đánh giá sự hài 

lòng của người 

dân đối với dịch 

vụ hành chính 

công tại Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Nguyêñ Hải Đăng 
TS. Huỳnh Thanh 

Tú 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ thưc̣ 

hiêṇ nhằm 

đánh giá sự 

hài lòng của 

người dân đối 

với dịch vụ 

hành chính 

công tại Chi 

cục Tiêu 
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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 

chuẩn Đo 

lường chất 

lượng Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. Kết 

quả nghiên 

cứu nhằm đề 

xuất các hàm 

ý quản tri ̣ 

nhằm nâng 

cao sự hài 

lòng của 

người dân đối 

với dịch vụ 

hành chính 

công tại Chi 

cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường chất 

lượng Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

 

35 Thạc sĩ 

Các nhân tố tác 

động đến quyết 

định mua sắm của 

khách hàng tại 

các cửa hàng tiện 

lợi 

SATRAFOODS 

trong khu vực 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

Nguyêñ Tiến Điêp̣ 
TS. Trần Anh 

Minh 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

nhân tố tác 

động đến 

quyết định 

mua sắm của 

khách hàng 

tại các cửa 

hàng tiện lợi 

SATRAFOO

DS trong khu 

vực thành 

phố Hồ Chí 

Minh. Kết 

quả nghiên 

cứu giúp đề 

xuất các hàm 

ý nhằm nâng 

cao quyết 

định mua 

sắm của 

khách hàng 

tại các cửa 

hàng tiện lợi 
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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 

SATRAFOO

DS trong khu 

vực thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

 

36 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng của khách 

hàng khi sử dụng 

dịch vụ khám 

chữa bệnh tại 

bệnh viện Hoàn 

Mỹ Sài Gòn 

 

Đoàn Ngoc̣ Dũng TS. Đỗ Quang Tri ̣

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

nhân tố ảnh 

hưởng đến sự 

hài lòng của 

khách hàng 

khi sử dụng 

dịch vụ khám 

chữa bệnh tại 

bệnh viện 

Hoàn Mỹ Sài 

Gòn. Từ đó 

tác giả đề 

xuất các hàm 

ý quản tri ̣ 

nhằm nâng 

cao sự hài 

lòng của 

khách hàng 

khi sử dụng 

dịch vụ khám 

chữa bệnh tại 

bệnh viện 

Hoàn Mỹ Sài 

Gòn. 

 

37 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định 

chấp nhận thương 

mại di động của 

người tiêu dùng 

tại các quận trung 

tâm thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Nguyêñ Đình Hân 
TS. Trần Anh 

Minh 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Nghiên 

cứu đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến ý 

định chấp 

nhận thương 

mại di động 

của người 
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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 

tiêu dùng tại 

các quận 

trung tâm 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Kết quả 

nghiên cứu 

giúp đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ nhằm 

nâng cao ý 

định chấp 

nhận thương 

mại di động 

của người 

tiêu dùng tại 

các quận 

trung tâm 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

38 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng của người 

dân đối với dịch 

vụ hành chính 

công tại UBND 

Quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Lưu Thi ̣Hiền 
PGS. TS. Đinh 

Phi Hổ 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến sự 

hài lòng của 

người dân đối 

với dịch vụ 

hành chính 

công tại 

UBND Quận 

4, thành phố 

Hồ Chí 

Minh. Kết 

quả nghiên 

cứu giúp tác 

giả đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ nhằm 

nâng cao sự 

hài lòng của 

người dân đối 

với dịch vụ 

hành chính 

công tại 

UBND Quận 

4, thành phố 
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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 

Hồ Chí 

Minh. 

39 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết 

định mua bảo 

hiểm nhân thọ tại 

Bảo Việt Nhân 

Thọ của khách 

hàng trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

Nguyêñ Ngoc̣ Hoàng 
PGS. TS. Đinh 

Phi Hổ 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

quyết định 

mua bảo 

hiểm nhân 

thọ tại Bảo 

Việt Nhân 

Thọ của 

khách hàng 

trên địa bàn 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó, đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ nhằm 

cải thiêṇ 

quyết định 

mua bảo 

hiểm nhân 

thọ tại Bảo 

Việt Nhân 

Thọ của 

khách hàng 

trên địa bàn 

thành phố Hồ 

Chí Minh.  

40 Thạc sĩ 

Đo lường sự hài 

lòng của các 

Doanh nghiệp đối 

với chất lượng 

dịch vụ của 

Khu Công nghiệp 

Hiệp Phước, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Phan Thi ̣Quốc Khánh 
TS. Trần Thanh 

Toàn 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: đề tài 

đươc̣ thưc̣ 

hiêṇ nhằm đo 

lường sự hài 

lòng của các 

Doanh 

nghiệp đối 

với chất 
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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 

 lượng dịch vụ 

của Khu 

Công nghiệp 

Hiệp Phước, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. Kết 

quả nghiên 

cứu giúp rút 

ra các hàm ý 

quản tri ̣ nhằm 

cải thiêṇ sự 

hài lòng của 

các Doanh 

nghiệp đối 

với chất 

lượng dịch vụ 

của Khu 

Công nghiệp 

Hiệp Phước, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. 

41 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến động 

lực làm việc của 

người lao động tại 

công ty TNHH 

Đầu tư phát triển 

sản xuất thương 

mại Đại Nam 

 

Thái Thành Long 
TS. Trần Thanh 

Toàn 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

thưc̣ hiêṇ 

nhằm đánh 

giá các nhân 

tố ảnh hưởng 

đến động lực 

làm việc của 

người lao 

động tại công 

ty TNHH 

Đầu tư phát 

triển sản xuất 

thương mại 

Đại Nam. Từ 

đó, đề tài đề 

xuất các hàm 

ý quản tri ̣ 

nhằm nâng 

cao đoṇg lưc̣ 

làm việc của 

người lao 

động tại công 

ty TNHH 

Đầu tư phát 

triển sản xuất 
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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 

thương mại 

Đại Nam. 

42 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết 

định tái tục hợp 

đồng của những 

khách hàng tại 

Bảo Việt Nhân 

Thọ 

 

Bùi Hồng Minh 
PGS. TS. Đinh 

Phi Hổ 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

nhân tố ảnh 

hưởng đến 

quyết định tái 

tục hợp đồng 

của những 

khách hàng 

tại Bảo Việt 

Nhân Thọ. 

Từ đó đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ nhằm 

nâng cao 

quyết định tái 

tục hợp đồng 

của những 

khách hàng 

tại Bảo Việt 

Nhân Thọ. 

43 Thạc sĩ 

Giải pháp hoàn 

thiện hoạt động 

quản trị nguồn 

nhân lực tại 

trường Đại học 

Văn Lang đến 

năm 2021 

 

Nguyêñ Troṇg Trung TS. Ngô Minh Vũ 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành để phân 

tích hoaṭ 

đôṇg quản tri ̣ 

nguồn nhân 

lực tại trường 

Đại học Văn 

Lang. Từ đó, 

đề tài đưa ra 

các giải pháp 

hoàn thiện 

hoạt động 

quản trị 

nguồn nhân 

lực tại trường 
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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 

Đại học Văn 

Lang đến 

năm 2021 

44 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng 

trong công việc 

của công chức tại 

các 

 cơ quan chuyên 

môn thuộc Quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Dương Văn Tuấn 
TS. Trần Thanh 

Toàn 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ tiến 

hành nhằm 

đánh giá các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến sự 

hài lòng 

trong công 

việc của công 

chức tại các 

cơ quan 

chuyên môn 

thuộc Quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. Từ đó, 

đề tài đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ nhằm 

nâng cao sự 

hài lòng 

trong công 

việc của công 

chức tại các 

cơ quan 

chuyên môn 

thuộc Quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. 
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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 

45 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng của khách 

hàng đối với chất 

lượng dịch vụ 

thẩm định giá tài 

sản tại Công ty 

TNHH MTV 

Quản lý nợ và 

khai thác tài sản - 

Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam 

(VIBAMC), chi 

nhánh thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

Lưu Anh Tuấn 
TS. Trần Anh 

Minh 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

đươc̣ thưc̣ 

hiêṇ để đánh 

giá các nhân 

tố ảnh hưởng 

đến sự hài 

lòng của 

khách hàng 

đối với chất 

lượng dịch vụ 

thẩm định giá 

tài sản tại 

Công ty 

TNHH MTV 

Quản lý nợ 

và khai thác 

tài sản - 

Ngân hàng 

TMCP Quốc 

tế Việt Nam 

(VIBAMC), 

chi nhánh 

thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ 

đó, đề tài đề 

xuất các hàm 

ý quản tri ̣ 

nâng cao sự 

hài lòng của 

khách hàng 

đối với chất 

lượng dịch vụ 

thẩm định giá 

tài sản tại 

Công ty 

TNHH MTV 

Quản lý nợ 

và khai thác 

tài sản - 

Ngân hàng 

TMCP Quốc 

tế Việt Nam 

(VIBAMC), 

chi nhánh 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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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 

46 Thạc sĩ 

Đo lường mức độ 

hài lòng của học 

viên cao học về 

chất lượng dịch 

vụ đào tạo cao 

học tại trường Đại 

học Văn Lang 

 

Trần Hoài Vy ̃
TS. Huỳnh Thanh 

Tú 

Đang thưc̣ 

hiêṇ: Đề tài 

nhằm đo 

lường mức 

độ hài lòng 

của học viên 

cao học về 

chất lượng 

dịch vụ đào 

tạo cao học 

tại trường 

Đại học Văn 

Lang. Từ đó, 

đề tài đề xuất 

các hàm ý 

quản tri ̣ giúp 

nâng cao 

mức độ hài 

lòng của học 

viên cao học 

về chất lượng 

dịch vụ đào 

tạo cao học 

tại trường 

Đại học Văn 

Lang. 

 

5. Tài chính ngân hàng-Kế toán 

 

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 

Đánh giá tác động 

của chương trình 

đào tạo Kế toán 

quốc tế ACCA đến 

hiệu quả công việc 

của nhân viên Tài 

chính kế toán trên 

địa bàn TP HCM 

 Nguyễn Ngọc Kim Ngân  

Trương Phương Thảo 

 Nguyễn Thị Bích 

Vân 

Đề tài đánh 

giá tác động 

của chương 

trình đào tạo 

Kế toán quốc 

tế ACCA đến 

hiệu quả công 

việc của nhân 

viên Tài chính 

Kế toán trên 

địa bàn TP 

HCM thông 

qua các yếu 

tố: phương 

pháp giảng 

dạy, chương 

trình đào tạo, 

cách thức tổ 
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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 

chức. Bằng 

phương pháp 

định lượng và 

định tính đề 

tài đã xác định 

“tổ chức đào 

tạo” là nhân tố 

ảnh hưởng 

mạnh nhất đến 

hiệu quả công 

việc của học 

viên. Trên cơ 

sở đó, đề tài 

đề xuất các 

giải pháp 

nhằm nâng 

cao hiệu quả 

công việc của 

nhân viên tài 

chính kế toán.  

2 Đại học 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự lựa 

chọn nhà cung cấp 

dịch vụ chữ ký số 

của các doanh 

nghiệp tại Tp 

HCM 

Hạp Thị Như Chi 

Nguyễn Thị Thu 
Lưu Chí Danh 

Đề tài nghiên 

cứu tác động 

của các nhân 

tố đến sự lựa 

chọn dịch vụ 

chữ ký số. Các 

nhân tố được 

xem xét 

nghiên cứu 

trong mô hình 

định lượng. 

Kết quả 

nghiên cứu 

cho thấy 5/6 

nhân tố xem 

xét có ý nghĩa 

và với mức độ 

tác động khác 

nhau: năng lực 

phục vụ, chi 

phí phục vụ, 

giới thiệu từ 

người khác, 

lợi ích dịch 

vụ, hình ảnh 

nhà cung cấp. 

Dựa trên 

các nhân tố có 

ý nghĩa và 

mức độ tác 
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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 

động, đề tài đề 

xuất các giải 

pháp quản lý 

phù hợp  

3 Đại học 

Những nhân tố ảnh 

hưởng đến sự lựa 

chọn dịch vụ kiểm 

toán của các doanh 

nghiệp tại Tp 

HCM 

Võ Nguyên Phương 

Trần Đình Tiễn 

  

Lưu Chí Danh 

 Đề tài nghiên 

cứu các nhân 

tố ảnh hưởng 

đến sự lựa 

chọn dịch vụ 

kiểm toán của 

các doanh 

nghiệp tại 

TP.HCM. 

Bằng phân 

tích định 

lượng và định 

tính, nghiên 

cứu xác định 

nhân tố tác 

động: giá phí 

dịch vụ, tâm 

lý. Ngoài ra, 

đặc điểm đáp 

viên tại các 

doanh nghiệp 

sẽ dẫn đến sự 

lựa chọn khác 

nhau. Dựa 

trên các nhân 

tố xác định 

được, đề 

tài  đề xuất 

các giải pháp 

phù hợp. 

4 Đại học 

Xây dựng bộ máy 

Kế toán quản trị 

cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa – áp 

dụng cho công ty 

cổ phần vận tải và 

dịch vụ hàng hóa 

Tân Sơn Nhất 

Lê Thị Thùy Vân 

Nguyễn Thị Hải Vy 

  

Nguyễn Thị Bích 

Vân 

Nguyễn Cửu Đỉnh 

Đề tài nghiên 

cứu việc xây 

dựng mô hình 

kế toán quản 

trị cho doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa. Bằng 

phương pháp 

nghiên cứu 

định tính và 

điều tra xã 

hội, đề tài đã 

trình bày  thực 

trạng về việc 

xây dựng bộ 

máy kế toán 
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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 

quản trị của 

một số doanh 

nghiệp tại 

TP.HCM. Từ 

đó, đề tài đề 

xuất hai mô 

hình tổ chức 

bộ máy kế 

toán quản trị, 

và các áp 

dụng này cho 

Công ty cổ 

phần vận tải 

hàng hóa Tân 

Sơn Nhất.   

5 Đại học 
Dự án khởi nghiệp 

cafe vận động  

Huỳnh Thị Đan Phượng 

La Thị Hương 

  

Nguyễn Thị Bích 

Vân 

  

 Trên cơ sở 

phân tích thị 

trường, đề tài 

nghiên cứu cơ 

hội, thách 

thức, điểm 

mạnh, điểm 

yếu của quán 

cà phê bằng 

phương pháp 

định tính. 

Ngoài ra, đề 

tài đánh giá 

tính khả thi 

của dự án 

bằng cách lập 

kế hoạch tài 

chính. Dựa 

trên kết quả 

nghiên cứu, đề 

tài đề xuất các 

chiến lược 

phù hợp và 

khả thi cho dự 

án khởi 

nghiệp Cafe 

Vận Động. 

 

6. Công nghệ sinh 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 

Đa dạng di truyền 

Single Nucleotide 

Polymorphisms 

Phạm Thành Phước 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Đa dạng di 

truyền Single 

Nucleotide 
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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 

(SNP) Gene ty thể 

COI một số loài cá 

chạch sông 

(Macrognathus) 

Polymorphisms 

(SNP) Gene ty 

thể COI một số 

loài cá chạch 

(Macrognathus) 

2 Đại học 

Khảo sát một số 

điều kiện nuôi cấy 

in vitro cây sâm bố 

chính (Hibiscus 

sagittifolius Kurs) 

Lê Hữu Lợi 

PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

ThS Nguyễn Thị 

Trà My 

Khảo sát một số 

điều kiện nuôi 

cấy in vitro cây 

sâm bố chính 

(Hibiscus 

sagittifolius 

Kurz) 

3 Đại học 

Khảo sát tình hình 

rối loạn lipid máu 

bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 tại 

Bệnh viện quận 3 

Nguyễn Lê Phương Anh 
ThS. Trương Đình 

Thành 

Khảo sát tình 

hình rối loạn 

lipid máu ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường type 2 tại 

Bệnh viện Quận 

3 - TPHCM 

4 Đại học 

Thử nghiệm bảo 

quản cà chua bằng 

một số chế phẩm 

sinh học 

Phạm Thị Mỹ Duyên 
PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

Thử nghiệm bảo 

quản cà chua 

bằng một số chế 

phẩm sinh học 

5 Đại học 

Phân tích đa dạng 

di truyền một số 

dòng cá rô phi 

(Oreochromis) 

bằng single 

Nucleotide 

Polymorphisms 

(SNP) gene ty thể 

COI 

Phạm Thị Tuyết Trâm 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Phân tích đa 

dạng di truyền 

một số dòng cá 

rô phi 

(Oreochromis) 

bằng single 

Nucleotide 

Polymorphisms 

(SNP) gene ty 

thể COI 

6 Đại học 

Khảo sát và đánh 

giá sự biểu hiện ở 

mức phiên mã của 

một số gen liên 

quan đến quá trình 

tăng trưởng của lợn 

con sau giai đoạn 

cai sữa. 

Đặng Tấn Phát TS. Lê Thành Long 

Khảo sát và 

đánh giá sự biểu 

hiện ở mức 

phiên mã của 

một số gen liên 

quan đến quá 

trình tăng 

trưởng của lợn 

con sau giai 

đoạn cai sữa. 

7 Đại học 

Khảo sát trồng rau 

Arugula theo các 

phương pháp thủy 

canh và khí canh. 

Đoàn Diệu Thảo 
PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

Khảo sát trồng 

rau Arugula 

theo các phương 

pháp thủy canh 

và khí canh. 
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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 

8 Đại học 

Tối ưu hóa các 

tham số vận hành 

thiết bị làm lạnh để 

nâng cao chất 

lượng sản phẩm cá 

hồi Kirimi chế biến 

tại Công ty Cổ 

phần Sài Gòn 

Food. 

Trần Thị Kim Ngân 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Tối ưu hóa các 

tham số vận 

hành thiết bị làm 

lạnh để nâng cao 

chất lượng sản 

phẩm cá hồi 

Kirimi chế biến 

tại Công ty Cổ 

phần Sài Gòn 

Food. 

9 Đại học 

Phân lập nấm men 

đỏ Rhodotorula sp. 

và khảo sát một số 

đặc tính sinh hóa 

học. 

Phan Quyên Trinh 

TS. Nguyễn Như 

Nhứt 

TS. Võ Thị Xuyến 

Phân lập nấm 

men đỏ 

Rhodotorula sp. 

và khảo sát một 

số đặc tính sinh 

hóa học. 

10 Đại học 

Nghiên cứu chiết 

xuất dầu neem 

cung cấp nguyên 

liệu sản xuất sữa 

dưỡng ẩm. 

Nguyễn Tường Vy TS. Vũ Thị Quyền 

Nghiên cứu tạo 

sữa dưỡng thể từ 

dầu neem  

11 Đại học 

Sản xuất thử 

nghiệm dầu dừa 

quy mô phòng thí 

nghiệm. 

Văn Hạnh Quyên 

PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

ThS Nguyễn Thị 

Trà My 

Sản xuất thử 

nghiệm dầu dừa 

quy mô phòng 

thí nghiệm. 

12 Đại học 

Một số yếu tố ảnh 

hưởng đến chất 

lượng sản phẩm cá 

viên nhân trứng cá 

chế biến tại công ty 

CP Sài Gòn food 

Nguyễn Thị Mỹ Thùy 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Một số yếu tố 

ảnh hưởng đến 

chất lượng sản 

phẩm cá viên 

nhân trứng cá 

chế biến tại 

công ty CP Sài 

Gòn food 

13 Đại học 

Nghiên cứu sản 

xuất xà phòng 

organic từ dầu 

neem. 

Lê Thụy Anh Thư TS. Vũ Thị Quyền 

Nghiên cứu sản 

xuất xà phòng 

organic từ dầu 

neem. 

14 Đại học 

So sánh hiệu lực 

của một số chế 

phẩm sinh học và 

đánh giá tính hiệu 

quả của bẫy dính 

côn trùng trong 

phòng trừ bọ trĩ 

(Thrips sp.)trên 

dưa lưới (Cucumis 

melo L.) trồng 

trong nhà màng. 

Bùi Lê Hoàng Ngân 

PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

ThS. Phan Quang 

Hương 

So sánh hiệu lực 

của một số chế 

phẩm sinh học 

và đánh giá tính 

hiệu quả của bẫy 

dính côn trùng 

trong phòng trừ 

bọ trĩ (Thrips 

sp.) trên dưa 

lưới (Cucumis 

melo L.) trồng 

trong nhà màng. 
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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 

15 Đại học 

Phân lập vi khuẩn 

đối kháng với nấm 

Neoscytalidium 

dimidiatum gây 

bệnh ở Thanh 

Long và phân tích 

mối tương quan 

với một số chỉ tiêu 

hóa lý và vi sinh 

trong đất trồng 

Thanh Long. 

Lâm Trường Sơn 

TS. Nguyễn Như 

Nhứt 

TS. Võ Thị Xuyến 

Phân lập vi 

khuẩn đối kháng 

với nấm 

Neoscytalidium 

dimidiatum gây 

bệnh ở Thanh 

Long và phân 

tích mối tương 

quan với một số 

chỉ tiêu hóa lý 

và vi sinh trong 

đất trồng Thanh 

Long. 

16 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của giống 

đến năng suất dưa 

lê vân lưới trồng 

trong nhà màng. 

Lê Anh Đức 

PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

ThS. Huỳnh Văn 

Hiếu 

Đánh giá ảnh 

hưởng của giống 

đến sinh trưởng 

và phát triển của 

dưa lê vân lưới 

trồng trong nhà 

màng. 

17 Đại học 

Đa dạng di truyền 

một số dòng tôm 

he (Penaeidae) dựa 

trên Coding 

sequence (CDS) 

gene crustacean 

hyperglycemic 

hormone (CHH) 

Hồng Yến Linh 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Đa dạng di 

truyền một số 

dòng tôm he 

(Penaeidae) dựa 

trên Coding 

sequence (CDS) 

gene crustacean 

hyperglycemic 

hormone (CHH) 

18 Đại học 

Nghiên cứu chiết 

xuất Chlorophyll 

từ tảo xoắn 

Spirulina bằng 

công nghệ CO2 

siêu tới hạn. 

Trần Thị Thúy Kiều TS. Mai Thành Chí 

Nghiên cứu 

chiết xuất 

Chlorophyll từ 

bột tảo xoắn 

Spirulina bằng 

công nghệ CO2 

siêu tới hạn. 

19 Đại học 

Single Nucleotide 

Polymorphisms 

(SNP) gene. 

Crustacean 

Hyperglycemic 

Hormone (CHH) 

và sự tăng trưởng 

tôm càng xanh 

(Macrobachium 

rosenbergii) 

Võ Trần Bảo Vy 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Mối tương quan 

giữa SNP 

(Single 

Nucleotide 

Polymorphisms)  

gene CHH 

(Crustacean 

Hyperglycemic 

Hormone) với 

tính trạng tăng 

trưởng của tôm 

càng xanh 

(Macrobachium 

rosenbergii) 
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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 

20 Đại học 

Nghiên cứu tỷ lệ và 

các yếu tố liên 

quan đến tế bào cổ 

tử cung bất thường 

tại phòng khám đa 

khoa Hạnh Phúc 

thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Nguyễn Ngô Cẩm Tú 
ThS. Nguyễn Thị 

Trúc Anh  

Nghiên cứu tỷ lệ 

và các yếu tố 

liên quan đến tế 

bào cổ tử cung 

bất thường tại 

phòng khám đa 

khoa Hạnh Phúc 

thành phố Hồ 

Chí Minh. 

21 Đại học 

Phân tích đa dạng 

di truyền một số 

loài cá thuộc chi 

Pangasius bằng kỹ 

thuật sinh học phân 

tử. 

Nguyễn Mỹ Hoàng 
GVC. TS. Trương 

Thế Quang 

Phân tích đa 

dạng di truyền 

một số loài cá 

thuộc chi 

Pangasius bằng 

kỹ thuật sinh 

học phân tử. 

22 Đại học 

Khảo sát tỷ lệ 

nhiễm và khả năng 

kháng kháng sinh ở 

vi khuẩn đường 

ruột Escherichiatrẻ 

em khỏe mạnh tại 

Việt Nam 

Nguyễn Xuân Phượng 
TS. Phạm Thanh 

Duy 

Khảo sát tỷ lệ 

nhiễm và khả 

năng kháng 

kháng sinh ở vi 

khuẩn đường 

ruột Escherichia 

coli sinh ESBL  

23 Đại học 

Thu nhận và đánh 

giá một số đặc tính 

của màng fibrin 

giàu tiểu cầu. 

Nguyễn Thụy Ý Như TS. Lê Thành Long 

Thu nhận và 

đánh giá một số 

đặc tính của 

màng fibrin giàu 

tiểu cầu. 

24 Đại học 

Phân lập định danh 

các chủng vi sinh 

vật gây bệnh trên 

thanh long 

(Hylocereus) tại 

Tiền Giang 

Đỗ Lệ Quyên 
ThS. Huỳnh Văn 

Hiếu 

Phân lập và định 

danh các chủng 

vi sinh vật gây 

bệnh trên thanh 

long 

(Hylocereus) tại 

Tiền Giang 

25 Đại học 

Nghiên cứu sản 

xuất dầu gội cho 

chó từ dầu neem 

Phan Ngọc Ái Hiền TS. Vũ Thị Quyền 

Nghiên cứu sản 

xuất dầu gội cho 

chó, mèo từ dầu 

neem 

26 Đại học 

So sánh một số 

giống dưa lưới mùa 

vụ 2019 trong nhà 

màng tại TP. HCM 

Nguyễn Anh Tình 
PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

Đánh giá một số 

giống dưa lưới 

(Cucumis melo 

L) nhập nội 

trồng trong nhà 

màng tại TP. 

HCM 

27 Đại học 

Khảo sát tỷ lệ 

nhiễm trùng vết 

thương, vết mổ và 

Trần Thị Huỳnh Như 
TS. BS. Lê Bảo 

Châu 

Khảo sát tỷ lệ 

nhiễm trùng vết 

mổ, vết thương 
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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 

khả năng kháng 

sinh của 

Staphylococcus 

aureus tại BV 

Quân y 175. 

ThS. Trần Thị 

Minh 

và khả năng 

kháng kháng 

sinh của 

Staphylococcus 

aureus tại BV 

Quân y 175. 

28 Đại học 

Nghiên cứu kỹ 

thuật giâm hom 

của cây lâm nghiệp 

tại Bình Thuận và 

một số yếu tố ảnh 

hưởng đến sinh 

trưởng và phát 

triển của cây trong 

vườn ươm 

Hứa Nguyễn Ngọc Điểm 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Nghiên cứu kỹ 

thuật giâm hom 

của cây keo lai 

và cây bạch đàn 

tại Bình Thuận 

và một số yếu tố 

ảnh hưởng đến 

sinh trưởng và 

phát triển của 

cây trong vườn 

ươm 

29 Đại học 

Tầm soát dị tật thai 

nhi trong xét 

nghiệm sàng lọc 

trước sinh Double 

Test. 

Trần Thị Mai Hân 
TS. BS. Nguyễn 

Khắc Hân Hoan 

Tầm soát dị tật 

thai nhi trong 

xét nghiệm sàng 

lọc trước sinh 

siêu âm độ mờ 

da gáy kết hợp 

Double Test. 

30 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

hại cây thanh long 

và khả năng phòng 

trừ sinh học nấm 

Neoscytalidium 

dimidiatum gây 

bệnh đốm trắng tại 

Hàm Thuận Bắc - 

Bình Thuận. 

Bùi Thị Đài Trang 
PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

Nghiên cứu khả 

năng phòng trừ 

sinh học nấm 

Neoscytalidium 

dimidiatum gây 

bệnh đốm trắng 

trên cây thanh 

long tại Hàm 

Thuận Bắc - 

Bình Thuận. 

31 Đại học 

Nghiên cứu quá 

trình chiết xuất 

acid ganoderic A 

từ nấm linh chi đỏ 

Trần Thiện Khiêm 
ThS. Cao Ngọc 

Minh Trang 

Nghiên cứu quá 

trình chiết xuất 

cao giàu 

Triterpenoid từ 

nấm linh chi đỏ 

32 Đại học 

Nghiên cứu kỹ 

thuật trồng rau 

mầm an toàn trên 

giá thể không đất 

Lê Kiều Trinh 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Nghiên cứu kỹ 

thuật trồng rau 

mầm an toàn 

trên giá thể 

không đất 

33 Đại học 

Ảnh hưởng của 

Aflatoxin đến nội 

quan chuột nhắt 

trắng dòng SWISS 

(Mus Musculus) 

Nguyễn Nhật Hồng Bảo Hạ 
ThS. Trần Thị 

Minh 

Mức độ ảnh 

hưởng của 

Aflatoxin đến 

nội quan chuột 

nhắt trắng dòng 
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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 

SWISS (Mus 

Musculus) 

34 Đại học 

Khảo sát ảnh 

hưởng của vùng 

nguyên liệu đến sự 

tổng hợp cellulose 

từ vi khuẩn 

Actobacter 

xylinum trong sản 

xuất thạch dừa 

Cao Thanh Hoa 

PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

ThS Nguyễn Thị 

Trà My 

Khảo sát ảnh 

hưởng của vùng 

nguyên liệu đến 

đến quá trình 

sản xuất thạch 

dừa 

35 Đại học 

Ảnh hưởng của giá 

thể đến sinh trưởng 

và phát triển của 

cây dưa lưới trồng 

trong nhà màng. 

Nguyễn Minh Nhuận 

PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

ThS. Phan Quang 

Hương 

Ảnh hưởng của 

giá thể đến sinh 

trưởng và phát 

triển của cây 

dưa lưới trồng 

trong nhà màng. 

36 Đại học 

Khảo sát quy trình 

công nghệ chế biến 

lạp xưởng khô và 

nghiên cứu một số 

yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng sản 

phẩm. 

Phạm Thị Thúy An 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Khảo sát quy 

trình công nghệ 

chế biến lạp 

xưởng khô và 

nghiên cứu một 

số yếu tố ảnh 

hưởng đến chất 

lượng lạp xưởng 

qua đánh giá 

cảm quan chất 

lượng sản phẩm. 

37 Đại học 

Khảo sát quá trình 

nuôi cấy và tách 

chiết Phycocyanin 

thô từ tảo Spirulina 

platensis hướng 

đến ứng dụng trong 

mỹ phẩm. 

Lê Thị Thu Thảo 
ThS. Huỳnh Văn 

Hiếu 

Khảo sát quá 

trình nuôi cấy và 

tách chiết 

Phycocyanin 

thô từ tảo 

Spirulina 

platensis hướng 

đến ứng dụng 

trong mỹ phẩm. 

38 Đại học 

Khả năng nhiễm 

Aspergillus flavus 

trên mẫu đậu 

phộng khu vực địa 

bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

Võ Thị Thùy Duyên 
ThS. Trần Thị 

Minh 

Khả năng nhiễm 

Aspergillus 

flavus trên mẫu 

đậu phộng khu 

vực thành phố 

Hồ Chí Minh 

39 Đại học 

Nghiên cứu quy 

trình sản xuất sữa 

chua từ một số 

giống đậu nành và 

ảnh hưởng của một 

số chỉ tiêu đến chất 

lượng sản phẩm 

Huỳnh Hoài Mộng 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Nghiên cứu quy 

trình sản xuất 

sữa chua từ một 

số giống đậu 

nành và ảnh 

hưởng của nhiệt 

độ lên men đến 
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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 

chất lượng sản 

phẩm 

40 Đại học 

Nghiên cứu tình 

hình sâu, bệnh hại 

cây cà phê Robusta 

tại huyện Di Linh - 

Lâm Đồng. 

Nguyễn Mộng Quỳnh Như 
PGS. TS. Ngô Thị 

Xuyên 

Nghiên cứu tình 

hình sâu bệnh, 

bệnh hại cây cà 

phê Robusta tại 

huyện Di Linh - 

Lâm Đồng. 

41 Đại học 

Bước đầu nghiên 

cứu nuôi trồng nấm 

Hoàng đế 

(Calocybe indica) 

tại Bến tre. 

Nguyễn Kiều Yến 
ThS. Cao Ngọc 

Minh Trang 

Bước đầu 

nghiên cứu nuôi 

trồng nấm 

Hoàng đế 

(Calocybe 

indica) tại Bến 

tre. 

42 Đại học 

Đánh giá khả năng 

kiểm soát tuyến 

trùng Meloidogyne 

trên cây cúc của 

nấm Trichoderma 

hazianum và 

Paecilomyces 

lilacinus 

Lê Nguyễn Thiên Trang 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Đánh giá khả 

năng kiểm soát 

trứng tuyến 

trùng 

Meloidogyne 

trên cây cúc của 

nấm 

Trichoderma 

hazianum và 

Paecilomyces 

lilacinus trong 

invitro 

43 Đại học 

Nghiên cứu độc 

tính cấp (LD50) 

của chế phẩm vi 

nhũ tương CND 

trên chuột nhắt 

trắng (Mus 

Musculus var. 

Albino) 

Hồ Thái Như Quỳnh 
ThS. Lê Phúc 

Chiến 

Nghiên cứu độc 

tính cấp (LD50) 

của chế phẩm vi 

nhũ tương CND 

trên chuột nhắt 

trắng (Mus 

Musculus var. 

Albino) 

44 Đại học 

So sánh hoạt tính 

Enzyme Amylaza 

thu được từ hạt 

thóc và hạt đậu đỗ 

nảy mầm. 

Trần Minh Hưng 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

So sánh hoạt 

tính Enzyme 

Amylaza thu 

nhận từ hạt thóc 

và hạt đậu đỗ 

nảy mầm. 

45 Đại học 

Bước đầu nghiên 

cứu sản xuất nước 

giải khát từ nấm 

linh chi đỏ 

Ganoderma 

lucidum. 

Võ Duy Khương 
ThS. Trần Thị 

Minh 

Bước đầu 

nghiên cứu sản 

xuất nước giải 

khát từ nấm linh 

chi đỏ 

Ganoderma 

lucidum. 
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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 

46 Đại học 

Đánh giá mối quan 

hệ di truyền và 

phát sinh loài của 

một số cây lan Việt 

Nam dựa trên 

Ribulose – 

bisphosphate 

carboxylase gene 

Lê Thị Hồng Nhung TS. Lê Thành Long 

Đánh giá mối 

quan hệ di 

truyền và phát 

sinh loài của 

một số cây lan 

Việt Nam dựa 

trên gene RBCL 

(Ribulose – 

Bisphosphate 

Carboxylase 

gene) 

47 Đại học 

Khảo sát chuỗi 

cung ứng một số 

thực phẩm từ nhà 

sản xuất đến siêu 

thị dưới góc độ an 

toàn thực phẩm 

Hồ Thuận Nam 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Khảo sát chuỗi 

cung ứng một số 

sản phẩm thực 

phẩm từ nhà sản 

xuất đến siêu thị 

dưới góc độ an 

toàn thực phẩm 

48 Đại học 

Phát hiện khả năng 

nhiễm vi khuẩn 

Mycobacterium 

tubeculorin bằng 

kỹ thuật Realtime-

PCR trên bệnh 

nhân được chuẩn 

đoán lâm sàng tại 

bệnh viện quân y 

175 

Thái Vũ Khương 

TS. BS. Lê Bảo 

Châu 

ThS. Trần Thị 

Minh 

Khảo sát tỷ lệ 

nhiễm vi khuẩn 

Mycobacterium 

tubeculosis 

bằng kỹ thuật 

Real-time PCR 

trên bệnh nhân 

đến khám tại 

Khoa Lao bệnh 

viện quân y 175 

49 Đại học 

Phân lập định danh 

nấm gây bệnh thán 

thư trên ớt 

(Capsicum spp.) 

Phan Thị Thanh Xuân 
ThS. Huỳnh Văn 

Hiếu 

Phân lập và định 

danh nấm gây 

bệnh thán thư 

trên ớt 

(Capsicum spp.) 

50 Đại học 

Tình hình nhiễm 

nấm da trên những 

bệnh nhân được 

chẩn đoán lâm 

sàng tại bệnh viện 

da liễu Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Trần Bảo Châu 
ThS. Trần Thị 

Minh 

Tình hình nhiễm 

nấm da trên 

những bệnh 

nhân được chẩn 

đoán lâm sàng 

tại bệnh viện da 

liễu Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

51 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nguồn 

nguyên liệu sữa 

khác nhau đến quá 

trình lên men lactic 

sản xuất sữa chua 

Trần Nhật Vĩ 
PGS. TS. Trần 

Minh Tâm 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của 

nguồn nguyên 

liệu sữa khác 

nhau đến quá 

trình lên men 

lactic sản xuất 

sữa chua 
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7. Kỹ thuật phần mềm 

 

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 

A Process 

Management 

System   

Nguyễn Đình Quốc An 

Trần Tuấn Khải 

Võ Bích Tơ 

Hồ Thanh Phương Duy 

Trần Văn Xil 

Hồ Vũ Minh Tuấn  

Phạm Ngọc Duy  

Xây dựng một hệ 

thống để định 

nghĩa các quy 

trình thực hiện 

và triển khai các 

công việc theo 

đúng quy trình  

2 Đại học 
Trang tin Việc Làm 

Văn Lang 

Võ Thị Kim Chi 

Nguyễn Ngọc Thuận 

Phạm Công Đức 

Vũ Tiến Hải Dương 

Trần Văn Nguyên Hảo 

Nguyễn Đức Trung 

Nguyễn Đắc 

Quỳnh Mi 

Xây dựng trang 

web tìm việc làm 

cho sinh viên 

Văn Lang (TT. 

Hỗ trợ SV) 

3 Đại học 

Chara Content 

Management 

System 

Nguyễn Thị Phương Tâm 

Đinh Trung Tín 

Ngô Thị Hoài Mi 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Bùi Bảo 

Nguyễn Thị Minh Thư 

Nguyễn Đắc 

Quỳnh Mi 

Xây dựng 

module quản lý 

nội dung cho 

công ty Chara 

4 Đại học 
Phần mềm quản lý 

nhà hàng 

Phan Ngọc Trà My 

Trần Nguyễn Nhật Minh 

Nguyễn Thành Long 

Nguyễn Thị Tài Ngân 

Đào Duy Khoa 

Ngô Hữu Tính 

Đặng Đình Hòa 

Xây dựng phần 

mềm quản lý 

trong nhà hàng 

từ lúc đặt món, 

nấu và mang 

món cho khách 

5 Đại học 
Hê thống 

eTUITOR 

Diệp Đặng Anh Thy 

Đổng Kim Vinh 

Trần Tiểu My 

Nguyễn Phúc Nam 

Trần Công Dũ 

Trần Phú Hòa 

Bùi Minh Phụng 

Xây dựng một 

trang web gia sư 

trực tuyến bằng 

cách sử dụng các 

camera để tương 

tác giữa người 

hướng dẫn và 

người học 

6 Đại học 
Trang Cổng Thông 

Tin 

Huỳnh Nguyễn Mỹ Linh 

Nguyễn Xuân Lộc 

Lâm Tuệ Khương 

Lê Thanh Sơn 

Trần Văn Sơn 

Lê Sỷ Phú 

Lý Thị Huyền 

Châu 

Quản lý thông tin 

giảng viên và lý 

lịch khoa học 

giảng viên (P. 

Tổng hợp) 

7 Đại học 

Activities 

Management 

System 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

Nguyễn Hồng Sơn 

Cao Trần Huy Hoài 

Phạm Đăng Khoa 

Nguyễn Thị Phương Trang 

Trần Công Thanh 

Công cụ hỗ trợ 

tạo các công việc 

(task), quản lý và 

phân chi công 
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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 

Đặng Anh Tấn việc cho các 

thành viên 

8 Đại học 
Hệ thống quản lý 

chất lượng 

Trần Thành Khá 

Lê Hữu Phước 

Hồ Ngọc Luân 

Nguyễn Đình Liêm 

Võ Quang Thiện 

Trần Thiên Lộc 

Nguyễn Thế 

Quang 

Công cụ quản lý 

quy trình duyệt 

và quản lý các tài 

liệu 

9 Đại học 

Student 

Information 

Management 

Khấu Thành Duy 

Nguyễn Thụy Thuý Vi 

Võ Công Minh 

Nguyễn Tấn Ninh 

Cao Hoàng Hải 

Dương Minh Nhựt 

Phạm Ngọc Duy 

Hệ thống quản lý 

thông tin sinh 

viên, điểm danh 

sinh viên thông 

qua ứng dụng 

trên điện thoại 

10 Đại học 
Ứng dụng 

EventBox 

Mai Huỳnh Nam 

Mai Tiến Phát 

Nguyễn Phạm Hữu Vinh 

Huỳnh Thanh Toại 

Đặng Viết Quang Khải 

Trần Thanh Huy 

Lý Thị Huyền 

Châu 

Ứng dụng hỗ trợ 

tạo và quản lý 

các sự kiện; điểm 

danh và quản lý 

các thành viên 

tham gia 

11 Đại học 

Building Operation 

Management 

System 

Nguyễn Thanh Tùng 

La Thành Tâm 

Lê Văn Phước 

Nguyễn Thái San 

Đỗ Mạnh Khương 

Trần Trung Hiếu 

Nguyễn Hữu Quốc 

Phần mềm quản 

lý việc sửa chữa 

các hư hỏng 

trong 1 tòa nhà 

(chung cư, cao 

ốc văn phòng, 

v.v…) 

12 Đại học 

Residential 

Communication 

Channel 

Management 

Nguyễn Sơn Vinh 

Trương Phương Mạnh 

Ngô Nguyễn Minh Quân 

Võ Trung Hậu 

Tô Ngọc Lâm 

Phạm Hải Ân 

Nguyễn Hữu Quốc 

Phần mềm để 

quản lý kênh 

thông tin liên lạc 

giữa cư dân 

trong chung cư 

và quản lý chung 

cư. Đồng thời 

cũng là kênh để 

đưa các dịch vụ 

hỗ trợ đến cho cư 

dân. 

13 Đại học 

Curriculum 

Management 

System 

Nguyêñ Hoàng Anh 

Phaṃ Minh Tùng 

Lê Ngoc̣ Vân Anh 

Nguyêñ Ngoc̣ Phương 

Trang 

Nguyêñ Đức Minh 

Nguyêñ Dũng Minh 

Phan Thị Hồng 

Xây dựng phần 

mềm để quản lý 

toàn bộ quá trình 

xây dựng CTĐT 

và đề cương chi 

tiết các môn học  
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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 

Trần Minh Chương 

14 Đại học 

Program 

Management 

System 

Nguyễn Đình Nguyên 

Nguyễn Phi Thắng 

Trần An Bình 

Nguyễn Khả Minh 

Trần Anh Phương 

Trần Nguyên Bách 

Phan Thị Hồng 

Xây dựng công 

cụ quản lý quá 

trình triển khai 

công tác tào đào 

(lập kế hoạch 

đào tạo, thực 

hiện đào tạo). 

 

8. Công nghệ kỹ thuật môi trường 

 

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 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu khả 

năng áp dụng mô 

hình ABR 

(Anaerobic 

Reactor)  

Hà Vĩnh Phước  
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Trình bày cơ 

sở lý thuyết 

của quá trình 

xử lý kỵ khí, 

tổng quan về 

Anaerobic 

Baffled 

Reactors, một 

số nghiên cứu 

về ABR, thành 

phần nước thải 

sinh hoạt. 

Nghiên cứu 

thực hiện trên 

3 mô hình 

ABR có kích 

thước giống 

nhau, khả năng 

chịu tải của mô 

hình ABR đến 

hiệu quả xủ lý 

và hiêụ quả mô 

hình ABR và 

CM theo lý 

thuyết thiết bi ̣ 

phản ứng.  

2 Thạc sĩ 

Nghiên cứu sản 

xuất compost từ 

phụ phẩm nông 

nghiệp kết hợp 

Lê Minh Thắng  
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Các chất thải 

trong nông 

nghiệp sau thu 

hoạch và chế 
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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 

với bùn từ trạm xử 

lý nước thải chế 

biến cá basa. 

biến sản phẩm 

rất lớn như ( 

rơm rạ, mạt 

cưa,….) Nước 

thải sản xuất 

trong chế biến 

thủy sản cá 

basa chiếm 85-

90% tổng 

lượng nước 

thải, chủ yếu từ 

các công đoạn: 

rửa trong xử lý 

nguyên liệu, 

chế biến, hoàn 

tất sản phẩm, 

vệ sinh nhà 

xưởng và dụng 

cụ, thiết bị, và 

nước thải sinh 

hoạt. Việc xử 

lý toàn bộ 

lượng nước 

thải này làm 

phát sinh 

lượng lớn bùn 

thải, hầu hết 

bùn này không 

chứa thành 

phần nguy hại, 

lượng bùn này 

không được xử 

lý hoặc tái sử 

dụng lại mà 

hiện nay đa số 

các công ty 

thủy sản hợp 

đồng công ty 

môi trường đô 

thị tại địa 

phương vận 
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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 

chuyển đi chôn 

lắp.  

3 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng và 

đề xuất công nghệ 

thích hợp để xử lý 

để xử lý nước thải 

cho các khu công 

nghiệp tại tỉnh 

Long An 

Nguyễn Lê Nghĩa Kim 

Ngân 

TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Căn cứ trên cơ 

sở pháp lý về 

bảo vệ môi 

trường, tiêu 

chuẩn thiết kế 

công trình, đặc 

tính của nước 

thải khu công 

nghiệp, cơ sở 

lý thuyết về 

xây dựng hệ 

thống tiêu chí, 

đề tài tập trung 

nghiên cứu 

đánh giá hiện 

trạng xử lý 

nước thải tại 

các khu công 

nghiệp trên địa 

bàn tỉnh và xây 

dựng hệ thống 

tiêu chí nhằm 

đánh giá về 

mặt kỹ thuật 

các công trình 

xử lý nước thải 

khu công 

nghiệp. Hệ 

thống tiêu chí 

gồm 4 nhóm 

tiêu chí: (1) 

đánh giá tổng 

quát về công 

nghệ, (2) đánh 

giá các thông 

số thiết kế các 

công trình đơn 

vị, (3) đánh giá 

hoạt động vận 

hành của các 
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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 

công trình đơn 

vị và (4) đánh 

giá hiệu quả xử 

lý. 

4 Thạc sĩ 

Đánh giá khả 

năng phân hủy lục 

bình bằng ấu 

trùng ruồi lính 

đen. 

Nguyễn Ngọc Thiện 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

nhằm đánh giá 

khả năng phân 

hủy sinh học 

lục bình của ấu 

trùng ruồi lính 

đen (BSFL) 

trong điều kiện 

môi trường tại 

Việt Nam. Các 

thí nghiệm 

được thực hiện 

với nguyên 

liệu là lục bình 

tươi được xử 

lý về kích 

thước; khống 

chế về khối 

lượng; hoặc 

phân tách từng 

bộ phận cùng 

với một lượng 

ấu trùng ruồi 

lính đen không 

đổi (2 g) trong 

các mô hình 

bằng ống PVC 

tự chế tạo. Mô 

hình với tỉ lệ 

khối lượng 2 

kg lục bình/2 g 

ấu trùng ban 

đầu và được 

băm nhỏ với 

kích thước < 2 

cm có hiệu quả 

xử lý cao nhất. 

Lá lục bình là 
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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 

thành phần có 

khả năng xử lý 

tốt nhất. 

Lượng lục 

bình còn lại 

sau khi xử lý 

thấp nhất là 0,4 

kg, lượng 

nhộng tăng từ 

2 g ban đầu lên 

12 g. Cũng có 

thể sử dụng 

hỗn hợp rễ, 

thân và lá làm 

thức ăn cho ấu 

trùng, nhưng 

trong trường 

hợp này khối 

lượng ấu trùng 

tăng ít hơn so 

với mô hình 

chỉ sử dụng lá. 

5 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống 

tiêu chí đánh giá 

công nghệ xử lý 

nước thải giết mổ. 

Nguyễn Hoàng Duy 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Căn cứ trên cơ 

sở pháp lý về 

bảo vệ môi 

trường, tiêu 

chuẩn thiết kế 

công trình, đặc 

điểm của một 

công nghệ xử 

lý nước thải 

hợp lý, yêu cầu 

của một hệ 

thống tiêu chí, 

đặc tính nước 

thải của các cơ 

sở giết mổ gia 

súc, gia cầm, 

cơ sở lý thuyết 

về xây dựng hệ 

thống tiêu chí, 

đề tài tập trung 
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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 

nghiên cứu xây 

dựng hệ thống 

tiêu chí đánh 

giá công nghệ 

xử lý nước thải 

cho các cở sở 

giết mổ gia 

súc, gia cầm có 

công suất giết 

mổ từ 300 con 

gia súc/ngày 

hoặc 15.000 

con gia 

cầm/ngày trên 

địa bàn thành 

phố Hồ Chí 

Minh. Hệ 

thống tiêu chí 

gồm 4 nhóm 

tiêu chí: (1) 

nhóm tiêu chí 

về kỹ thuật, (2) 

nhóm tiêu chí 

về kinh tế, (3) 

nhóm tiêu chí 

môi trường và 

(4) nhóm tiêu 

chí xã hội. 

6 
Thạc 

sĩ 

Ứng dụng mô 

hình FVM - 

TAPOM trong mô 

phỏng lan truyền 

các chất ô nhiễm 

từ các nguồn thải 

công nghiệp tại 

TP.HCM. 

Phùng Minh Đạt 
TS. Trương Thị 

Anh Đào 

Một trong 

những nguồn 

gây ô nhiễm 

không khí hàng 

đầu tại 

Tp.HCM là từ 

hoạt động sản 

xuất công 

nghiệp. Theo 

báo cáo của Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường 

(TNMT) 

Tp.HCM, hiện 
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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 

nay toàn thành 

phố có tất cả 

14 khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất và 

khu công nghệ 

cao (KCX-

KCN); có 30 

cụm công 

nghiệp trên 

diện tích 1.900 

ha; và có rất 

nhi ều nhà 

máy, xí nghiệp 

không nằm 

trong KCX-

KCN. Hiện 

nay, Tp.HCM 

sử dụng các 

trạm quan trắc 

không khí tự 

động và bán tự 

động để quản 

lý chất lượng 

khôn g khí trên 

toàn địa bàn 

thành phố. Tuy 

nhiên, các số 

liệu quan trắc 

này không thể 

hiện được mức 

độ ảnh hưởng 

và sự lan 

truyền các ô 

nhiễm từ các 

nguồn thải 

công nghiệp 

này vào môi 

trường không 

khí của thành 

phố . Vì vậy, 

trong nghiên 
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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 

cứu này chúng 

tôi sử dụng hệ 

mô hình FVM 

(khí tượng) và 

TAPOM 

(quang hóa hóa 

học) để mô 

phỏng lan 

truyền các chất 

ô nhiễm từ 

nguồn thải 

công nghiệp 

cho Tp.HCM. 

Mục tiêu của 

nghiên cứu là 

sử dụng cơ sở 

dữ liệu của 

“Chương trình 

thống kê nguồn 

thải” của Sở 

TNMT để tính 

toán p hát thải 

các chất ô 

nhiễm không 

khí từ các 

nguồn công 

nghiệp của 

thành phố làm 

đầu vào cho 

mô hình 

TAPOM. Sau 

đó, nghiên cứu 

các kịch bản 

giảm thiểu ô 

nhiễm không 

khí do hoạt 

động của công 

nghiệp cho Tp. 

HCM. Kết quả 

cho thấy các 

nguồn thải 

công nghiệp 



742 

 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 
Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 

hiện nay ảnh 

hưởng từ 14-

20% diện tích 

khu vực 

Tp.HCM. Các 

khu vực ngoại 

thành bị ảnh 

hưởng nhiều 

hơn là khu vực 

trung tâm 

thành phố.Với 

kịch bản giảm 

70% lượng 

phát thải từ các 

hoạt động công 

nghiệp vào 

năm 202 5, 

mức độ ảnh 

hưởng cũng 

giảm đi từ 8-

10% so với 

hiện nay tại 

Tp.HCM. Do 

đó, thành phố 

cần có biện 

pháp tăng 

cường công tác 

kiểm tra giám 

sát đối với các 

hoạt động công 

nghiệp trên địa 

bàn thành phố 

nhằm bảo vệ 

môi trường 

không khí của 

Tp.HCM trong 

tương lai 

7 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu ứng 

dụng xử lý rác 

hữu cơ bằng ấu 

trùng ruồi lính đen 

Đoàn Minh Hiếu 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

nhằm đánh giá 

khả năng và 

xác định điều 
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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 

(Black Soldier 

Fly-BSF). 

kiện tối ưu để 

sử dụng ấu 

trùng ruồi lính 

đen xử lý chất 

thải rắn có khả 

năng phân hủy 

sinh học sau 

phân loại từ hộ 

gia đình đồng 

thời thu hồi 

nhộng làm 

thức ăn gia 

súc, quá trình 

được thực hiện 

với chất thải 

rắn thực phẩm 

đã qua phân 

loại kỹ và ở 

quy mô phòng 

thí nghiệm. 

8 
Thạc 

sĩ 

Đánh giá các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả chuyển 

hóa ammonia 

thành nitrate trong 

mô hình bùn hoạt 

tính hiếu khí liên 

tục với vi sinh vật 

tăng trưởng dạng 

lơ lửng quy mô 

phòng thí nghiệm. 

Trần Quốc Bảo Truyền 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

thực hiện trên 

4 mô hình bùn 

hoạt tính hiếu 

khí tăng trưởng 

lơ lửng dạng 

liên tục có kích 

thước giống 

nhau. Mô hình 

được làm bằng 

thủy tinh dày 5 

mm, chia thành 

2 ngăn: ngăn 

thổi khí và 

ngăn lắng. 

Ngăn thổi khí 

có dạng hình 

hộp chữ nhật, 

có kích thước 

20 cm x 15 cm 

x 30 cm (chiều 

rộng x chiều 
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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 

dài x chiều cao 

- tính mặt 

trong của bể), 

phần hình hộp 

chữ nhật có thể 

tích hữu dụng 

là 2,5 L, thể 

tích mô hình là 

5 L, phần hình 

chóp có góc 

vát 63O. Ngăn 

lắng nối tiếp 

với ngăn thổi 

khí với kích 

thước phần 

hình trụ vuông 

có chiều dài 

cạnh 10 cm, 

chiều cao 20 

cm. Phần đáy 

nối liền bên 

dưới dạng hình 

chóp tam giác 

có chiều dài 

tính từ đỉnh 

chóp đến mép 

hình hộp chữ 

nhật là 7 cm. 

Thời gian lưu 

nước của 4 mô 

hình là 5 giờ. 

Nồng độ bùn 

duy trì trong 

mỗi bể như 

nhau 3.000 mg 

VSS/L. Nước 

rỉ rác được lấy 

từ hồ chứa 

nước rỉ rác cũ 

(số 1) tại bãi 

chôn lấp Đông 

Thạnh. Thành 
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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 

phần nước rỉ 

rác có nồng độ 

ammonia dao 

động trong 

khoảng 97 - 

117 mg N-

NH4+/L, COD 

trong khoảng 

200 – 384 mg 

COD/L, N-

NO3- trong 

khoảng 1,02 - 

3 mg N-NO3-

/L, N-NO2- 

gần như bằng 

0, pH = 7,5 - 8, 

độ kiềm dao 

động trong 

khoảng 1000 – 

1600 mg 

CaCO3/L và 

SS từ 50 - 125 

mg/L. Nghiên 

cứu được thực 

hiện để đánh 

giá ở 4 yếu tố 

ảnh hưởng đến 

hiệu quả quá 

trình nitrat hóa 

gồm ảnh 

hưởng của tải 

trọng 

ammonia, pH, 

oxy hòa tan 

(DO) và tỉ lệ 

COD/N-NH4+. 

Mô hình thí 

nghiệm được 

vận hành tại 

phòng thí 

nghiệm, Khoa 

Công nghê và 
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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 

Quản lý Môi 

trường, thực 

hiện tại trường 

Đại học Văn 

Lang. 

9 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu khả 

năng áp dụng các 

quá trình sinh học 

để tái chế bùn của 

các trạm xử lý 

nước thải sinh 

hoạt. 

Võ Tấn Phát 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Với lượng bùn 

thải có hàm 

lượng chất hữu 

cơ cao (55 – 

80%), nếu áp 

dụng công 

nghệ phù hợp, 

việc sản xuất 

compost đạt 

tiêu chuẩn chất 

lượ. Việc sử 

dụằng phân 

hủy hiếu khí 

không chỉ xử 

lý được lượng 

bùn tồn đọng 

đang gây bức 

xúc của nhà 

máy, còn có 

thể biến bùn 

thành sản 

phẩm có ích. 

10 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu hiệu 

quả sinh khí của 

chất thải rắn thực 

phẩm bằng công 

nghệ kỵ khí ướt 

hai giai đoạn. 

Trương Thị Kiều Hạnh 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Nghiên cứu 

xác định hiệu 

quả sinh khí 

đối với hỗn 

hợp chất thải 

rắn thực phẩm 

chợ Bình Điền 

và bùn từ nhà 

máy xử lý 

nước thải Bình 

Điền được thực 

hiện trên mô 

hình kỵ khí 

ướt, hai giai 

đoạn, vận hành 
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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 

liên tục. Mô 

hình nghiên 

cứu sử dụng 

gồm 3 phần: 

(1) bể lưu trữ 

(kiểm soát 

5oC) có thể 

tích hữu dụng 

là 11 lít, (2) bể 

acid hóa (kiểm 

soát 55oC) có 

thể tích hữu 

dụng là 3 lít và 

(3) bể methane 

hóa (kiểm soát 

36oC) có thể 

tích hữu dụng 

là 12 lít. Hỗn 

hợp trên được 

cắt, xay 

nhuyễn và phối 

trộn với bùn ép 

từ nhà máy xử 

lý nước thải và 

bùn xả từ bể 

phản ứng 

methane hóa 

với tỷ lệ 1/2 : 

1/16 theo khối 

lượng ướt tạo 

thành hỗn hợp 

bùn hữu cơ 

mịn. Nghiên 

cứu được tiến 

hành với hai 

nội dung: 

(ND1) Xác 

định thời gian 

lưu tối ưu đối 

với hỗn hợp 

bùn hữu cơ 

mịn, nghiên 
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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 

cứu được tiến 

hành với các 

thời gian lưu 

30, 20, 16, 12 

và 10 ngày; 

(ND2) Nâng 

cao hiệu quả 

sinh khí khi bổ 

sung hàm 

lượng protein 

và lipid trong 

nguyên liệu 

đầu vào. 

11 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu xây 

dựng tiêu chí đánh 

giá công nghệ xử 

lý nước thải dệt 

nhuộm cho các 

doanh nghiệp có 

quy mô vừa và 

nhỏ trong các khu 

công nghiệp. 

Trần Thanh Tùng  
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Đánh giá công 

nghệ xử lý 

nước thải dệt 

nhuộm của các 

doanh nghiệp 

đang hoạt động 

trong khu công 

nghiệp thành 

phố, xem xét 

lại hiệu quả 

của các công 

trình xử lý 

nước thải; để 

từ đó có 

khuyến cáo các 

doanh nghiệp 

đang sử dụng 

công nghệ xử 

lý nước thải 

chưa hoàn 

chỉnh, từng 

bước có biện 

pháp cải tiến 

công nghệ, 

nâng cao hiệu 

quả xử lý phù 

hợp với điều 

kiện kinh tế 

từng nhà máy 
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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 

và luôn đảm 

bảo thực hiện 

đúng các quy 

định pháp luật 

về bảo vệ môi 

trường. 

12 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu tái sử 

dụng bùn sinh học 

từ các trạm xử lý 

nước thải cao su 

làm nguyên liệu 

chế biến compost. 

Trần Quốc Bảo 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

nhằm đánh giá 

khả năng tái sử 

dụng bùn thải 

từ các trạm xử 

lý nước thải 

chế biến cao su 

để làm chất bổ 

trợ cho đất 

trồng cây cao 

su. Các thí 

nghiệm được 

thực hiện với 

nguyên liệu là 

bùn sinh học từ 

trạm xử lý 

nước thải chế 

biến cao su; 

mạt cưa từ cây 

cao su và rơm. 

Tập trung 

nghiên cứu các 

yếu tố ảnh 

hưởng sau: ảnh 

hưởng của loại 

vật liệu phối 

trộn; ảnh 

hưởng của 

phương pháp 

cấp khí; ảnh 

hưởng của chế 

phẩm sinh học. 

Mô hình sử 

dụng vật liệu 

phối trộn với 
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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 

bùn là mạt cưa, 

có tỷ lệ phối 

trộn 83% bùn 

và 17% mạt 

cưa, tỷ lệ C/N 

là 28 cho hiệu 

quả ủ tốt hơn 

các mô hình sử 

dụng rơm làm 

vật liệu phối 

trộn. Sử dụng 

phương pháp 

thổi khí cưỡng 

bức với lưu 

lượng thổi khí 

2 lit/phút.kg 

cho hiệu quả ủ 

cao hơn so với 

sử dụng 

phương pháp 

cấp khí tự 

nhiên. Các mô 

hình khi được 

bô sung chế 

phẩm sinh học 

với khối lượng 

là 1,7 kg/tấn 

hỗn hợp ủ, cho 

hiệu quả ủ cao 

hơn, thời gian 

ủ là 35 ngày 

ngắn hơn 10 

ngày so với mô 

hình không sử 

dụng chế phẩm 

sinh học. Các 

sẩn phẩm của 

các mô hình 

sau quá trình ủ 

đều có thể sử 

dụng như chất 

cải tạo đất. 
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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 

13 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình 

nitrate hóa nước 

thải sinh hoạt 

trong hệ thống 

bùn hoạt tính hiếu 

khí một giai đoạn. 

Nguyễn Hoàng Sang 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

"Chủ động 

tăng hiệu quả 

xử lý ô nhiễm 

và giảm chi phí 

vận hành là 

vấn đề quan 

tâm của hầu 

hết các nhà 

máy thuộc da 

hiện nay. Đề 

tài được thực 

hiện nhằm tìm 

kiếm giải pháp 

thích hợp hơn 

để cải thiện 

hiệu quả xử lý 

chất hữu cơ và 

độ màu trong 

nước thải sản 

xuất của hệ 

thống xử lý 

nước thải hiện 

hữu. Với nước 

thải có pH dao 

động trong 

khoảng 6,22-

8,75, TDS 

trong khoảng 

10-19 g/L, độ 

màu ở mức 

408-2628 Pt-

Co, SS từ 80 

mg/L đến 1000 

mg/L, nồng độ 

chất hữu cơ 

tính theo COD 

và BOD5 lần 

lượt là 1.920-

4.480 mg/L và 

504-1699 

mg/L, các quá 

trình keo tụ tạo 
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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 

bông sử dụng 

nhiều loại hóa 

chất khác 

nhau, quá trình 

bùn hoạt tính 

hiếu khí với vi 

sinh vật tăng 

trưởng dạng lơ 

lửng mô hình 

dạng mẻ (SBR) 

và quá trình 

bùn hoạt tính 

kỵ khí với vi 

sinh vật tăng 

trưởng dạng lơ 

lửng sử dụng 

mô hình ABR 

đã được áp 

dụng để đánh 

giá khả năng 

xử lý chất hữu 

cơ và độ màu 

của nước thải 

lấy từ bể điều 

hòa của trạm 

xử lý nước thải 

hiện hữu của 

Công ty TNNH 

Thuộc Da 

Đặng Tư Ký." 

14 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của tỷ lệ 

phối trộn đến hiệu 

quả thu hồi khí từ 

thành phần rau, 

củ, quả trong chất 

thải thực phẩm hộ 

gia đình và bùn từ 

bể tự hoại. 

Võ Thị Diệu Phước 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nghiên cứu 

ảnh hưởng tỷ 

lệ phối trộn 

giữa chất thải 

rau, củ, quả 

(RCQ) trong 

chất thải rắn 

sinh hoạt hộ 

gia đình và bùn 

từ bể tự hoại 

bằng mô hình 

dạng mẻ, đựợc 
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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 

thực hiện tại 

phòng thí 

nghiệm Khoa 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường, Trường 

Đại học Văn 

Lang. Nghiên 

cứu được vận 

hành và điều 

kiện nhiệt độ 

tự nhiên và 

không điều 

chỉnh pH, độ 

kiềm trong 

suốt quá trình 

vận hành. 

Thời  

15 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu hiệu 

quả quá trình sản 

xuất compost từ 

CTRSH và bùn 

thải nhà máy xử lý 

nước thải Bình 

Hưng với rơm.  

Phạm Minh Quân 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nghiên cứu tỷ 

lệ phối trộn 

CTTP và rơm: 

quá trình ủ 

diễn ra trong 

20 ngày cho 

thấy nếu phối 

trộn giữa 

CTTP và rơm 

theo tỷ lệ 17:1 

thì quá trình 

phân hủy sẽ tốt 

hơn so với các 

tỷ lệ đã chọn. 

Đánh giá này 

dựa trên cơ sở 

về các chỉ tiêu 

trong suốt quá 

trình ủ, phẩm 

chất của 

compost thành 

phẩm thông 

qua thí nghiệm 

thử với việc 
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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 

trồng rau 

muống, tải 

trọng xử lý 

CTTP mà 

nghiên cứu đạt 

được so với 

các nghiên cứu 

khác (17:1). 

16 
Thạc 

sĩ 

Đánh giá hiện 

trạng và đề xuất 

công nghệ giảm 

thiểu tiếng ồn cho 

nhà máy Xi măng 

Hà Tiên – Kiên 

Giang. 

Dương Mỹ Phương 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Để có thể đề 

xuất công nghệ 

giảm thiểu 

tiếng ồn và bảo 

vệ sức khỏe 

cho công nhân 

tại Nhà máy Xi 

măng Hà Tiên 

– Kiên Giang 

thì 3 thiết bị là 

máy nghiền, 

máy đập đá và 

máy dằn mẫu 

được nghiên 

cứu. Kết quả 

nghiên cứu cho 

thấy tiếng ồn 

cúa máy 

nghiền phát 

sinh lớn nhất là 

từ 104 – 108 

dBA; máy đập 

đá là 93 – 99 

dBA và máy 

dằn mẫu là 107 

– 110 dBA. 

Vậy đường 

đồng mức ồn 

của máy 

nghiền là 7m; 

đường đồng 

mức ồn của 

máy đập đá là 

5m và đường 
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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 

đồng mức ồn 

của máy dằn 

mẫu là 8m. 

17 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của hàm 

lượng chất khô 

đến khả năng sản 

xuất khí sinh học 

từ chất thải rắn 

thực phẩm ở  hộ 

gia đình tại 

TP.HCM. 

Nguyễn Phạm An Khang 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nghiên cứu 

ảnh hưởng của 

hàm lượng 

chất khô đến 

khả năng sản 

xuất khí sinh 

học từ chất thải 

rắn thực phẩm 

ở hộ gia đình 

tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

sử dụng mô 

hình dạng mẻ, 

thể tích 5 L. 

Các loại chất 

thải thực phẩm 

được sử dụng 

bao gồm 3 loại 

chính: rau, trái 

cây và thức ăn 

(cơm, bún, thịt, 

cá), các loại 

này được phối 

trộn theo tỷ lệ 

1:1 giữa (rau, 

trái cây) và 

(thức ăn cơm, 

bún, thịt, cá) 

thành một hỗn 

hợp chất thải 

thực phẩm. 

Nội dung 

nghiên cứu bao 

gồm: xác định 

thành phần của 

chất thải thực 

phẩm và bùn 

tự hoại; xác 

định hệ đệm ở 
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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 

các tỷ lệ phối 

trộn giữa chất 

thải thực phẩm 

và bùn tự hoại 

mà không cần 

điều chỉnh pH; 

và ảnh hưởng 

của hàm lượng 

chất khô đến 

khả năng sản 

xuất khí sinh 

học. 

18 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu ứng 

dụng hệ thống tiêu 

chí để đánh giá sự 

phù hợp công 

nghệ xử lý nước 

thải của các KCN 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

Ngô Thị Hiền 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

"Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

thuộc vùng 

kinh tế trọng 

điểm phía 

Nam. Với tốc 

độ công nghiệp 

hóa cao trong 

những năm gần 

đây, Bà Rịa – 

Vũng Tàu đã 

hình thành và 

phát triển 

nhiều khu công 

nghiệp, thu hút 

sự tham gia 

mạnh mẽ của 

các thành phần 

kinh tế. Song 

song với tiền 

lực về kinh tế 

là việc phát 

sinh các vấn đề 

môi trường, 

đặc biệt là ô 

nhiễm nguồn 

nước. Đề tài 

tập trung 

nghiên cứu 

đánh giá hiện 
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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 

trạng xử lý 

nước thải tại 

các khu công 

nghiệp trên địa 

bàn tỉnh và 

ứng dụng hệ 

thống tiêu chí 

nhằm đánh giá 

về mặt kỹ thuật 

các công trình 

xử lý nước thải 

khu công 

nghiệp." 

19 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá khả năng sử 

dụng mô hình 

ABR kết hợp 

MBBR để xử lý 

chất hữu cơ và 

nitơ trong nước 

thải tinh bột mì 

sau hồ sinh học kỵ 

khí. 

Nguyễn Thị Phi Lanh 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Mô hình 

nghiên cứu 

được làm bằng 

thủy tinh có 

kích thước L x 

B x H = 45 cm 

x 12 cm x 30 

cm, bề dày 5 

mm, chiều cao 

bảo vệ 3 cm, 

thể tích hữu 

dụng của mô 

hình 16,2 L. 

Với thể tích 

này, mô hình 

được bố trí 

thành 5 ngăn 

bằng các tấm 

vách đứng và 

vách treo. 

Trong đó, cụm 

bể thiếu khí 

ABR (gồm 

ngăn 1, 2, 3, 4) 

được đậy kín 

với kích thước 

mỗi ngăn là 9 

cm x 12 cm x 

30 cm tương 
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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 

ứng với dung 

tích hình học là 

3,5 L và dung 

tích hữu dụng 

là 3,2 L, các 

ngăn 1 – ngăn 

2 (Ngăn1+2) 

và ngăn 3 – 

ngăn 4 

(Ngăn3+4) 

thông với nhau 

ở dưới đáy bể. 

Tổng dung tích 

của các ngăn 

thiếu khí là 

12,8 L (3,2 L x 

4 ngăn). Ngăn 

thứ 5 nối tiếp 

là ngăn hiếu 

khí MBBR, có 

thể tích 3,2 L, 

để hở, bổ sung 

vật liệu tiếp 

xúc dạng giá 

thể di động và 

được cấp khí 

bằng máy thổi 

khí SP 2000. 

Nối tiếp sau 

ngăn MBBR là 

ngăn thứ 6 với 

thể tích hữu 

dụng 3,2 L, 

ngăn này được 

sử dụng để 

chứa nước thải 

sau xử lý của 

hệ thống ABR-

MBBR, để 

tuần hoàn nước 

thải vào ngăn 1 

và giữ lại bùn 
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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 

trôi ra sau bể 

MBBR. Nước 

thải tinh bột mì 

sau hồ sinh học 

kỵ khí, được 

lấy từ Cơ sở 

Sản xuất tinh 

bột mì Nguyễn 

Thành Tân tại 

xã Trường 

Đông, huyện 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

Với nồng độ 

chất hữu cơ 

CODtc dao 

động trong 

khoảng 120 – 

256 mg/l, N-

NH4+ là 44,43 

– 51,60 mg/l 

và nitơ tổng là 

48,75 – 64,40 

mg/l. 

20 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu xử lý 

phospho trong 

nước thải giết mổ 

Vissan. 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

nhằm đánh giá 

hiệu quả xử lý 

phospho trong 

nước thải giết 

mổ VISSAN 

bằng phương 

pháp hóa học, 

sinh học và kết 

hợp sinh hóa. 

Đối với quá 

trình đánh giá 

khả năng xử lý 

bằng phương 

pháp hóa học: 

(1) xác định 

pH tối ưu, loại 

và liều lượng 
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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 

hóa chất, trong 

nghiên cứu này 

sử dụng 6 loại 

hóa chất hóa 

chất: PAC, 

Al2SO4, 

Ca(OH)2, PAC 

+ Polyme, 

Al2(SO4)3 + 

Polyme, 

FeSO4 (2) lựa 

chọn loại hóa 

chất tối ưu 

nhất đến hiệu 

quả khử P 

trong nước thải 

giết mổ. Có thể 

sử dụng các 

loại hóa chất 

keo tụ theo thứ 

tự ưu tiên như 

sau để khử P 

trong nước thải 

giết mổ: PAC, 

polyme : PAC, 

polyme : Al, 

Al2SO4, 

Ca(OH)2 và 

FeSO4. PAC 

cho hiệu quả 

khử P tốt nhất 

trong số các 

loại chất kể 

trên với điều 

kiện tối ưu như 

sau: pH = 7,0, 

với liều lượng 

hóa chấ 450 

mg PAC/L, 

nước thải sau 

xử lý đạt 

QCVN 
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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 

40:2011/BTN

MT cột B, khi 

tăng liều lượng 

hóa chất > 450 

mg PAC/L, 

nước thải sau 

xử lý đạt 

QCVN 

40:2011/BTN

MT cột A (P ≤ 

4 mg/L); tốc 

độ khuấy 

nhanh thích 

hợp là 100 

vòng/phút 

trong 2 phút và 

khuấy chậm 40 

vòng/phút 

trong 15 phút. 

Lượng bùn 

sinh ra ở điều 

kiện vận hành 

này là 1.002 

mg bùn khô/L 

nước thải xử 

lý. Khi xử lý 

bằng phương 

pháp sinh học, 

sử dụng mô 

hình A2/O có 

thời gian lưu 

nước tương 

ứng là 2 giờ ở 

ngăn kỵ khí, 2 

giờ ở ngăn 

thiếu khí và 4 

giờ ở ngăn 

hiếu khí, thời 

gian thích nghi 

là 8 ngày. Khả 

năng xử lý P 

đạt hiệu quả 
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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 

cao nhất khi 

Qtuần hoàn = 2 

Qvào và nồng 

độ vi sinh vật 

là 3.000 mg 

VSS/L, nồng 

độ P giảm từ 

31,42 mg/L 

xuống còn 

23,54 mg/L 

(đạt hiệu quả 

khử 25,08%), 

trong khi TSS 

có thể giảm từ 

341 mg/L 

xuống 14 mg/L 

(đạt hiệu quả 

khử 95,89%) 

và COD giảm 

từ 800 mg/L 

xuống còn 48 

mg/L (đạt hiệu 

quả khử 94%) 

đạt QCVN 

40:2011/BTN

MT. Đối với 

phương pháp 

sinh học, sử 

dụng mô hình 

MBBR, thời 

gian thích nghi 

là 5 ngày. Hệ 

thống MBBR 

liên tục khi 

Qtuần hoàn = 2 

Qvào, thời gian 

lưu nước tương 

ứng của ngăn 

kỵ khí, thiếu 

khí và hiếu khí 

lần lượt là 2 

giờ, 1 giờ, 4 
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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 

giờ, với nồng 

độ vi sinh vật 

3.000 mg 

VSS/L và 

lượng giá thể 

50%, có khả 

năng khử P cao 

nhất với nồng 

độ P giảm từ 

33,07 mg/L 

xuống còn 

23,89 mg/L 

(đạt hiệu quả 

khử 27,75%) là 

quá trình có 

hiệu quả xử lý 

P cao nhất thu 

được, tuy 

nhiên nồng độ 

P sau xử lý vẫn 

cao hơn tiêu 

chuẩn xả thải 

cho phép. Các 

tiêu chuẩn 

TSS, COD sau 

xử lý có giá trị 

trong giới hạn 

xả thải cho 

phép theo 

QCVN 

40:2011/BTN

MT, cột A, độ 

màu đạt cột B. 

Giá thể sử 

dụng cho mô 

hình hiệu quả 

đối với việc 

tăng hiệu quả 

xử lý TSS, 

COD, độ màu, 

tuy nhiên hiệu 

quả khử P tăng 
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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 

không đáng kể. 

Vì vậy, việc sử 

dụng giá thể 

không hiệu quả 

đối với quá 

trình khử P, do 

lượng P tích 

trữ trong bùn 

và giá thể 

không ra khỏi 

bể. Vì vậy, khi 

xử lý nước thải 

Vissan có thể 

sử dụng mô 

hình A2/O 

hoặc MBBR có 

kết hợp xử lý 

bằng phương 

pháp hóa học. 

Nước thải sau 

khi ổn định và 

đạt hiệu quả 

khử P cao nhất 

trong mô hình 

xử lý sinh học 

được tiếp tục 

xử lý bằng quá 

trình kết tủa. Ở 

điều kiện tối 

ưu, với lượng 

hóa chất từ 3 - 

4 ml PAC 

10%, nồng độ 

P trong nước 

thải sau xử lý 

đạt QCVN 

40:2011/BTN

MT cột B. Khi 

sử dụng 4,5 ml 

PAC 10%, 

nồng độ P 

trong nước thải 
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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 

sau xử lý đạt 

cột A QCVN 

40:2011/BTN

MT. Nếu sử 

dụng 7,5 ml 

PAC 10%, 

nước thải sau 

xử lý không 

phát hiện được 

P. Để nâng cao 

hiệu quả xử lý 

P ở quá trình 

sinh học, cần 

tiến hành thí 

nghiệm với 

những điều 

kiện khác: thời 

gian lưu nước, 

thời gian lưu 

bùn hay dùng 

thêm vi sinh 

kích thích sự 

phát triển của 

VSV xử lý 

P,… 

21 
Thạc 

sĩ 

Xây dựng hệ 

thống tiêu chí 

đánh giá công 

nghệ xử lý nước 

thải dệt nhuộm 

đối với các cơ sở 

sản xuất quy mô 

lớn. 

Lâm Tuấn Phú 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Đề tài đã khảo 

sát thực tế tại 

một số doanh 

nghiệp, tổng 

hợp số liệu về 

công suất, 

công nghệ sản 

xuất, loại hình 

sản xuất và 

nguyên liệu 

sản xuất. Sau 

đó, dựa vào 

các tiêu chuẩn 

(TCVN, 

QCVN, tài liệu 

chuyên 

ngành,…) để 
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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 

xây dựng 4 

nhóm tiêu chí 

chính về: công 

nghệ xử lý; 

thông số kỹ 

thuật, thiết kế; 

thông số vận 

hành; hiệu quả 

xử lý. 

22 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu, đánh 

giá khả năng tối 

ưu áp dụng năng 

lượng mặt trời cho 

hộ gia đình tại 

TP.HCM. 

Võ Thị Kim Ngân 
TS. Trương Thị 

Anh Đào 
 

23 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu, đề 

xuất giải pháp xử 

lý ô nhiễm môi 

trường làng nghề 

sản xuất tinh bột 

gạo kết hợp chăn 

nuôi heo ở xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Phạm Việt Thắng 
PGS. TS Lê 

Thanh Hải 

Nghiên cứu 

các mô hình 

quản lý, kiểm 

soát, giảm 

thiểu ô nhiễm 

môi trường 

trong các làng 

nghề sản xuất 

tiểu thủ công 

nghiệp (đặc 

biệt chú trọng 

đến các ngành 

nghề chế biến 

thực phẩm và 

chăn nuôi). 

Đánh giá hiện 

trạng và dự 

báo diễn biến 

tình hình sản 

xuất và vấn đề 

môi trường tại 

các làng nghề 

sản xuất tinh 

bột gạo kết hợp 

chăn nuôi heo 

trên địa bàn 

huyện Châu 
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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 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. Đề 

xuất mô hình 

ứng dụng các 

giải pháp để xử 

lý ô nhiễm môi 

trường của các 

hộ thuộc các 

làng nghề sản 

xuất tinh bột 

gạo kết hợp 

chăn nuôi heo 

trên địa bàn 

huyện Châu 

Thành. Triển 

khai xây dựng 

thí điểm mô 

hình xử lý 

nước thải cụ 

thể tại 02 hộ có 

quy mô vừa và 

nhỏ với mục 

đích làm mô 

hình mang tính 

“điểm trình 

diễn” để có thể 

chuyển giao áp 

dụng tại từng 

hộ dân. 

24 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu đề 

xuất công nghệ 

thích hợp để xử lý 

nước thải chế biến 

cá Tra, cá Basa 

khu vực đồng 

bằng sông Cửu 

Long. 

Lâm Tuấn Qui 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Đề xuất một 

công nghệ phù 

hợp cho 

nghành chế 

biến cá da trơn, 

một bộ tiêu đã 

được phát triển 

nhằm đánh giá 

tính phù hợp 

của công nghệ 

xử lý nước thải 

của các nhà 

máy chế biến 
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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 

cá da trơn. Bộ 

tiêu chí bao 

gồm 7 chỉ tiêu 

sơ cấp, 14 chỉ 

tiêu thứ cấp và 

58 thông số 

định lượng liên 

quan đến công 

tác xây dựng 

vận hành trạm 

xử lý nước thải 

và điều kiện 

kinh tế xã hội 

môi trường của 

chủ đầu tư và 

của cộng đồng 

địa phương. 

25 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu xử lý 

phospho trong 

nước thải chế biến 

tôm đông lạnh. 

Nguyễn Thị Hà Giang 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

nhằm đánh giá 

khả năng khử 

P trong nước 

thải chế biến 

tôm đông lạnh 

bằng phương 

pháp sinh học 

và hóa học. 

26 
Thạc 

sĩ 

Khảo sát, nghiên 

cứu hiện trạng ô 

nhiễm không khí 

của ngành sản 

xuất gạch tuynel 

tại tỉnh Phú Yên, 

đề xuất công nghệ 

xử lý thích hợp 

với điều kiện hiện 

tại của địa 

phương. 

Nguyễn Thị Kim Ngọc 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nghiên cứu 

thực hiện tại 

nhà máy gạch 

tuynel Phú Yên 

bằng cách lấy 

mẫu thực tế tại 

ống khói lò hơi 

tại 2 vị trí 

trước và sau 

khi qua hệ 

thống xử lý khí 

thải. Tìm hiểu 

nguyên nhân 

và hiện trạng ô 

nhiễm thông 
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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 

qua 2 nhóm 

tiêu chí về 

công nghệ 

(gồm: tính hợp 

lý của thứ tự 

các công trình 

đơn vị, tính 

đầy đủ của hệ 

thống, mức độ 

hiện đại, tự 

động hóa) và 

hiệu quả xử lý. 

27 
Thạc 

sĩ 

Đánh giá khả 

năng tái sử dụng 

nước thải sau xử 

lý của khu công 

nghiệp bằng mô 

hình lọc áp lực kết 

hợp với lọc màng 

vào mục đích cấp 

nước tưới tiêu và 

sinh hoạt. 

Nguyễn Quang Huy 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Với xu hướng 

công nghiệp 

hóa, hiện đại 

hóa ngày nay 

của Việt Nam, 

có nhiều cơ sở 

sản xuất 

chuyển vào 

khu công 

nghiệp, nhu 

cầu sử dụng 

nước của các 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất không 

nhỏ và có 

chiều hướng 

tăng cao.Với 

lượng khai 

thác, sử dụng 

với công suất 

lớn, nước thải 

sau xử lý 

không đảm bảo 

để xả vào 

nguồn tiếp 

nhận, chắc 

chắn sẽ làm 

nguồn tài 

nguyên nước 
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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 

sạch ngày càng 

suy thoái. Do 

đó cần phải có 

giải pháp thích 

hợp để bảo vệ 

nguồn tài 

nguyên nước 

sạch, hạn chế 

khai thác 

lượng nước 

sạch sử dụng 

cho các nhu 

cầu dùng nước 

thấp hơn. Việc 

tái sinh nguồn 

nước thải sau 

xử lý từ các 

trạm xử lý 

nước thải tập 

trung của khu 

công nghiệp vì 

thế trở nên vô 

cùng thiết thực 

và sẽ đóng góp 

rất lớn vào 

công cuộc bảo 

tồn nguồn tài 

nguyên nước 

quý giá đang 

dần cạn 

kiệt.Đề tài 

“Đánh giá khả 

năng tái sử 

dụng nước thải 

sau xử lý của 

khu công 

nghiệp bằng 

mô hình lọc áp 

lực kết hợp với 

lọc màng vào 

mục đích cấp 

nước tưới tiêu 



771 

 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 
Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 

và sinh hoạt” 

được thực hiện 

có thể sẽ góp 

phần vào việc 

giải quyết các 

vấn đề trên. 

28 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá khả năng áp 

dụng mô hình 

EGSB (Expanded 

Granular Sludge 

Bed) để xử lý 

nước thải bệnh 

viện An Bình tại 

Tp. Hồ Chí Minh. 

Lê Đức Tuân 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

"Thành phố Hồ 

Chí Minh có 

185 bệnh viện, 

hơn 400 trung 

tâm y tế, phòng 

khám đa khoa, 

và gần 12000 

phòng khám tư 

nhân đang hoạt 

động. Xử lý 

nước thải sinh 

ra từ các bệnh 

viện đang là 

vấn đề được 

mọi người 

quan tâm. 

Ngày nay có 

rất nhiều công 

nghệ để xử lý 

nước thải bệnh 

viện, tuy nhiên 

đa số chưa đáp 

ứng được yêu 

cầu tính kỹ 

thuật và kinh 

tế. Việc nghiên 

cứu một công 

nghệ mới 

(EGSB) có thể 

đáp ứng được 

những vấn đề 

nêu trên đang 

được đặt ra, 

đây chính là 

mục đích 

hướng đến của 
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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 

đề tài. Nội 

dung nghiên 

cứu trong luận 

văn bao gồm 

tổng quan cơ 

sở lý thuyết 

công nghệ xử 

lý kỵ khí, công 

nghệ EGSB, 

nước thải bệnh 

viện. Nghiên 

cứu ảnh hưởng 

của loại bùn, 

vận tốc nước đi 

lên, giá thể lơ 

lửng F25 đến 

hiệu quả xử lý 

chất ô nhiễm." 

29 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu nâng 

cao hiệu quả thu 

hồi khí từ lục bình 

bằng phương pháp 

ủ kỵ khí với quá 

trình tiền xử lý 

bằng chế phẩm 

sinh học. 

Nguyễn Bá Trí 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

"Việc lục bình 

phát triển dày 

đặc tại các 

thủy vực của 

Việt Nam nói 

chung và thành 

phố Hồ Chí 

Minh nói 

riêng, gây ảnh 

hưởng xấu đến 

việc thoát nước 

và giao thông 

đường thủy, 

đây đang là 

một vấn đề 

nóng cần giải 

quyết. Trong 

khi đó lục bình 

là một loại chất 

thải có thành 

phần hữu cơ dễ 

phân hủy sinh 

học cao, không 

chứa thành 
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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 

phần nguy hại, 

có khả năng xử 

lý để sản xuất 

khí năng lượng 

biogas - phát 

điện, cung cấp 

cho nhu cầu 

điện năng hiện 

đang thiếu hụt 

của cả nước. 

Do đó, đề tài 

nghiên cứu đã 

được triển khai 

nhằm đánh giá 

hiệu quả sinh 

khí của lục 

bình. Mô hình 

nghiên cứu 

phân hủy sinh 

học kỵ khí 

được thực hiện 

với dạng mẻ, 

có hoặc không 

có thiết kế hệ 

thống khuấy 

trộn.   

30 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu khả 

năng ứng dụng 

công nghệ UASB 

xử lý chất hữu cơ 

trong nước thải 

bệnh viên đa 

khoa. 

Trần Thị Minh Thương 
TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

"Trong luận 

văn này, mô 

hình UASB 

(Upflow 

Anaerobic 

Sludge 

Blanket) được 

nghiên cứu xử 

lý nước thải 

bệnh viện đa 

khoa. Nghiên 

cứu tập trung 

vào ảnh hưởng 

của thời gian 

lưu nước 

(HRT) đến 
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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 

hiệu quả xử lý 

COD trong hệ 

thống UASB. 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

trên 3 mô hình 

pilot (16,5 lít): 

mô hình UASB 

bùn Septic, mô 

hình bùn 

Septic đã hoạt 

tính và mô 

hình UASB 

bùn hạt. Vào 

giai đoạn khởi 

động (6 giờ) 

mô hình UASB 

bùn Septic 

được vận hành 

tại bệnh viện 

An Bình, sau 

đó dừng lại; 

nghiên cứu 

được tiếp tục 

nghiên cứu tại 

bệnh viện Vạn 

Hạnh với mô 

hình UASB 

bùn Septic đã 

hoạt tính và 

bùn hạt. khi đạt 

trạng thái ổn 

định, hai mô 

hình UASB 

bùn Septic đã 

hoạt tính và 

bùn hạt tiếp tục 

được nghiên 

cứu tại thời 

gian lưu nước 

4 giờ và 2 giờ." 
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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 

31 Thạc sĩ 

Nghiên cứu nâng 

cao hiệu quả xử lý 

nước thải của 

Công ty TNHH 

thuộc da Đặng Tư 

Ký. 

Nguyễn Trần Hoàng 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

"Chủ động 

tăng hiệu quả 

xử lý ô nhiễm 

và giảm chi phí 

vận hành là 

vấn đề quan 

tâm của hầu 

hết các nhà 

máy thuộc da 

hiện nay. Đề 

tài được thực 

hiện nhằm tìm 

kiếm giải pháp 

thích hợp hơn 

để cải thiện 

hiệu quả xử lý 

chất hữu cơ và 

độ màu trong 

nước thải sản 

xuất của hệ 

thống xử lý 

nước thải hiện 

hữu. Với nước 

thải có pH dao 

động trong 

khoảng 6,22-

8,75, TDS 

trong khoảng 

10-19 g/L, độ 

màu ở mức 

408-2628 Pt-

Co, SS từ 80 

mg/L đến 1000 

mg/L, nồng độ 

chất hữu cơ 

tính theo COD 

và BOD5 lần 

lượt là 1.920-

4.480 mg/L và 

504-1699 

mg/L, các quá 

trình keo tụ tạo 
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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 

bông sử dụng 

nhiều loại hóa 

chất khác 

nhau, quá trình 

bùn hoạt tính 

hiếu khí với vi 

sinh vật tăng 

trưởng dạng lơ 

lửng mô hình 

dạng mẻ (SBR) 

và quá trình 

bùn hoạt tính 

kỵ khí với vi 

sinh vật tăng 

trưởng dạng lơ 

lửng sử dụng 

mô hình ABR 

đã được áp 

dụng để đánh 

giá khả năng 

xử lý chất hữu 

cơ và độ màu 

của nước thải 

lấy từ bể điều 

hòa của trạm 

xử lý nước thải 

hiện hữu của 

Công ty TNNH 

Thuộc Da 

Đặng Tư Ký." 

32 Thạc sĩ 

Xác định khả 

năng sinh khí của 

thành phần tinh 

bột trong chất thải 

thực phẩm bằng 

phương pháp xử 

lý kỵ khí. 

Lương Thị Bích Phượng 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nghiên cứu 

xác định khả 

năng sinh khí 

sinh học của 

thành phần tinh 

bột trong chất 

thải thực phẩm 

bằng phương 

pháp kỳ khí sử 

dụng mô hình 

dạng mẻ, thể 

tích 20L. Các 
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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 

loại chất thải 

được sử dụng 

trong nghiên 

cứu này là cơm 

và bún được 

thu gom từ căn 

tin của trường 

học Đại học 

Dân lập Văn 

Lang và các 

quán ăn. Nội 

dung nghiên 

cứu bao gồm: 

xác định tỉ lệ 

phối trộn thích 

hợp giữa cơm 

thải và bùn 

septic tạo hệ 

đệm ổn định; 

xác định ảnh 

hưởng của các 

chất bảo quản 

có trong bún 

thải đến khả 

năng sinh khí 

biogas; và 

nghiên cứu 

hiệu quả của 

việc tái sử 

dụng bùn sau 

quá trình kỳ 

khí. 

33 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá khả năng thu 

hồi khí sinh học từ 

chất thải thực 

phẩm hộ gia đình 

bằng công nghệ 

phân hủy kỵ khí 

ướt. 

Phạm Thị Nhẫn 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

"Nghiên cứu 

được thực hiện 

đánh giá giá 

hiệu quả thu 

hồi khí sinh 

học loại chất 

thải khác nhau 

và thời gian 

lưu khác nhau. 

Mô hình (1): 
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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 

30% trái cây + 

50% rau + 

10% tinh bột 

(cơm) + 10% 

thức ăn, (2): 

50% trái cây + 

30% rau + 

10% tinh bột 

(cơm) + 10% 

thức ăn, (3): vỏ 

trái cây không 

chứa tinh dầu, 

(4) chất thải 

thực phẩm 

dạng rau củ, 

(5) nhóm vỏ 

trái cây có 

chứa tinh dầu, 

(6) chất thải 

tinh bột. 

Nghiên cứu 

thực hiện trên 

quá trình phân 

hủy kỵ khí ướt 

hai giai đoạn 

đối với chất 

thải thực 

phẩm. Mô hình 

bao gồm hai bể 

thủy phân và 

bể methane. 

Giá trị trung 

bình % thành 

phần được tìm 

thấy vỏ trái cây 

39,16 ± 9,38, 

rau thải 49,24 

± 8,07, thức ăn 

thừa dạng tinh 

bột 7,83 ± 

3,31, thức ăn 

thừa dạng 
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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 

protein 3,92 ± 

2,09." 

34 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá tính khả thi 

của công nghệ lọc 

hạt kết hợp lọc 

màng để sản xuất 

nước tái sinh từ 

nước thải sau xử 

lý của trạm xử lý 

nước thải tập 

trung khu chế xuất 

Tân Thuận. 

Nguyễn Thị Thúy Vy 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Thế giới ngày 

một phát triển, 

để làm được 

điều đó, các 

quốc gia trên 

thế giới đều 

đẩy mạnh công 

tác tăng cường 

công nghiệp 

hóa, hiện đại 

hóa. Sự trỗi 

dậy của khu 

công nghiệp, 

khu chế xuất 

với đa dạng 

các ngành nghề 

là một phần tất 

yếu của quá 

trình phát triển. 

Song song đó 

là sự phát triển 

của đô thị sự 

và gia tăng dân 

số đã khiến 

cho nhu cầu 

khai thác và sử 

dụng nước 

ngày một tăng, 

nguồn tài 

nguyên nước 

sạch vì thế 

đang có dấu 

hiệu suy giảm. 

Đáng lo ngại 

hơn khi nguồn 

nước còn bị đe 

dọa bởi các 

hành động xả 

thải bừa bãi 

gây ô nhiễm 
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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 

môi trường 

trầm trọng. Để 

giảm áp lực 

đến môi trường 

do nước thải từ 

các hoạt động 

sản xuất cũng 

như sinh hoạt, 

công nghệ xử 

lý nước thải 

đóng vai trò 

ngày càng 

quan trọng và 

then chốt trong 

công cuộc bảo 

vệ môi trường 

sống cho con 

người. Bên 

cạnh xử lý 

nước thải đạt 

tiêu chuẩn xả 

thải cho phép 

để bảo vệ các 

nguồn tiếp 

nhận, tái sử 

dụng nước thải 

sau xử lý có 

chất lượng cho 

các mục đích 

khác như cấp 

nước nông 

nghiệp, tưới 

tiêu và thậm 

chí cho sinh 

hoạt sẽ đóng 

góp rất lớn vào 

việc bảo tồn 

nguồn tài 

nguyên nước 

đang ngày 

càng cạn kiệt. 

Đề tài “Nghiên 
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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 

cứu đánh giá 

tính khả thi của 

việc áp dụng 

công nghệ lọc 

hạt kết hợp lọc 

màng để sản 

xuất nước tái 

sinh từ nước 

thải sau xử lý 

của Trạm xử lý 

nước thải tập 

trung Khu chế 

xuất Tân 

Thuận” được 

thực hiện nhằm 

phục vụ cho 

mục đích này. 

35 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của 

khuấy trộn và độ 

ẩm đến lưu lượng 

và thành phần khí 

sinh học từ quá 

trình phân hủy kỵ 

khí khô chất thải 

thực phẩm. 

Bùi Quốc Trung  
TS.  Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Nghiên cứu 

xác định ảnh 

hưởng của 

khuấy trộn và 

độ ẩm đến lưu 

lượng và thành 

phần khí sinh 

học từ quá 

trình phân hủy 

kỵ khí khô 

CTTP ở hộ gia 

đình tại thành 

phố Hồ Chi 

Minh sử dụng 

mô hình dạng 

bán ien tục, thể 

tích mô hình 

18 lít. CTTP 

được sử dụng 

cho mô hình 

bao gồm các 

loại thứa ăn 

thừa như cơm, 

bún, phở,… và 

các thành phần 
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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 

khác như rau 

củ, vỏ trái cây, 

…. Nội dung 

nghiên cứu 

chính của đề 

tài: xác định tỷ 

lệ phối trộn tối 

ưu giữa CTTP 

và bùn septic; 

xác định ảnh 

hưởng của tần 

suất khuấy trộn 

và độ ẩm đến 

lưu lượng và 

thành phần khí 

sinh học từ quá 

trình phân hủy 

kỵ khí khô 

CTTP. 

36 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu điều 

kiện tối ưu để thu 

hồi khí sinh học từ 

chất thải của nhà 

máy chế biến thủy 

sản. 

Nguyễn Thị Bảo Trâm 
TS.  Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Công nghệ 

phân hủy kỳ 

khí ướt một 

giai đoạn được 

nghiên cứu để 

thu hồi khí 

sinh học 

(biogas) từ 

chất thải (bùn 

thải phát sinh 

từ bể tuyển nổi 

và bể sinh học 

hiếu khí bùn 

hoạt tính) của 

Nhà máy chế 

biến Thủy sản 

Bình Chánh. 

37 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá khả năng thu 

hồi khí sinh học từ 

lục bình bằng 

công nghệ phân 

Bùi Quốc Hưng  
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

đánh giá hiệu 

quả thu hồi khí 

sinh học từ lục 

bình bằng công 

nghệ phân hủy 
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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 

hủy kỵ khí 2 giai 

đoạn. 

kỵ khí hai giai 

đoạn, nhằm 

mục tiêu xử lý 

khối lượng lớn 

lục bình giảm 

bớt “nỗi ám 

ảnh” của các 

dòng sông trên 

địa bàn thành 

phố. Bên cạnh 

còn tận thu 

được nguồn 

năng lượng tái 

tạo hỗ trợ cho 

việc sản xuất 

và sinh hoạt 

của người dân. 

Nghiên cứu 

được vận hành 

ở điều kiện 

nhiệt độ tự 

nhiên và không 

điều chỉnh pH, 

độ kiềm trong 

suốt quá trình 

vận hành. Mô 

hình bể metan 

được làm bằng 

thùng nhựa 

dung tích 10 L. 

Mô hình bể 

thủy phân dung 

tích 5 L. 

38 Thạc sĩ 

Đánh giá hiện 

trạng môi trường 

nước do nuôi tôm 

công nghiệp tại 

các điểm nuôi trên 

địa bàn huyện 

Kiên Lương, 

nghiên cứu và đề 

Trần Hoàng Thanh 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

"Phát triển 

nuôi trồng thủy 

sản cùng các 

vấn đề môi 

trường nảy 

sinh đã và 

đang là mối 

quan tâm trong 

thời gian gần 
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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 

xuất biện pháp cải 

tạo môi trường. 

đây trên thế 

giới cũng như 

Việt Nam nói 

chung và 

huyện Kiên 

Lương – tỉnh 

Kiên Giang nói 

riêng. Lượng 

lớn các chất 

dinh dưỡng dư 

thừa thải ra từ 

các trại nuôi 

tôm sẽ tác 

động tiêu cực 

tới hệ sinh thái 

tự nhiên của 

thủy vực, như 

sự thay đổi cấu 

trúc quần đàn 

động thực vật, 

giảm hàm 

lượng dưỡng 

khí và tạo ra 

các chất độc 

(NH3, 

COD,…) trong 

thủy vực, làm 

suy giảm đa 

dạng sinh học 

của vùng ven 

biển. Vì vậy, 

căn cứ trên cơ 

sở pháp lý về 

bảo vệ môi 

trường, tiêu 

chuẩn thiết kế 

công trình, đặc 

tính của nước 

thải khu nuôi 

tôm công 

nghiệp, cơ sở 

lý thuyết về 
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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 

xây dựng hệ 

thống tiêu chí, 

đề tài tập trung 

nghiên cứu 

đánh đánh giá 

hiện trạng ô 

nhiễm môi 

trường của khu 

vực và tìm ra 

các biện pháp 

quản lý và xử 

lý nước thải 

góp phần giúp 

cho sự phát 

triển bền vững 

khu vực nuôi 

tôm công 

nghiệp huyện 

Kiên Lương, 

mà còn có thể 

áp dụng cho 

các khu vực 

khác có loại 

hình kinh tế 

tương tự." 

39 Thạc sĩ 

Nghiên cứu tái 

chế bùn thải phát 

sinh từ trạm xử lý 

nước thải của nhà 

máy sơ chế mủ 

cao su. 

Phạm Thị Kim Ngân 
TS.  Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Nhà máy sơ 

chế mủ cao su 

Xuân Lập với 

lưu lượng 

nước thải của 

trạm xử lý 

nước thải là 

1.200 m3/ngđ, 

trạm xử lý 

nước thải phát 

sinh khoảng 

600 tấn 

bùn/năm. 

Thành phần 

bùn thải có 

hàm lượng các 

chất dinh 
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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 

dưỡng (P2O5 

và Ntổng) rất 

cao và nồng độ 

các kim loại 

nặng rất thấp 

vì thế nguồn 

nguyên liệu 

này có thể tận 

dụng để chế 

biến phân bón 

nhưng hiện 

nay nhà máy 

đang phải bỏ ra 

một chi phí rất 

lớn khoảng 

900 triệu 

đồng/năm để 

xử lý. Trên 

quan điểm phát 

triển công 

nghiệp bền 

vững, tái chế 

bùn thải để tạo 

thành các sản 

phẩm phân bón 

được nghiên 

cứu bằng hai 

quá trình 

compost và 

vermicompost. 

40 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá khả năng tái 

chế rác thải thực 

phẩm từ các bếp 

ăn công nghiệp để 

sản xuất compost. 

Bùi Nhân Mẫn 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Trong tất cả 

các nguồn phát 

thải rác thải 

thực phẩm tại 

Việt Nam, rác 

thải thực phẩm 

phát sinh chủ 

yếu từ hộ gia 

đình, tuy nhiên 

Việt Nam đang 

từng bước phát 

triển công 
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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 

nghiệp hóa , 

các KCN và 

nhà máy công 

nghiệp liên tục 

được xây dựng 

và mở rộng 

dẫn đến các 

bếp ăn công 

nghiệp ngày 

càng càng 

nhiều, số lượng 

trường học 

cũng tăng đáng 

kể, các bếp ăn 

tập thể phục vụ 

học sinh/sinh 

viên sẽ tăng 

theo tốc độ 

phát triển đó 

và do vậy 

nguồn rác thải 

thực phẩm phát 

sinh ngày càng 

tăng, bên cạnh 

đó việc khảo 

sát về thành 

phần và khối 

lượng phát 

sinh rác thải 

thực phẩm tại 

các bếp ăn tập 

thể cũng chưa 

được thực 

hiện. 

41 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xử lý 

ni tơ nồng độ cao 

trong nước rỉ rác 

kết hợp hai quá 

trình hiếu khí và 

thiếu khí. 

Lưu Trần Thị Mỹ Liên 
TS.  Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Xử lý nitơ 

nồng độ cao 

trong nước rỉ 

rác kết hợp hai 

quá trình hiếu 

khí và thiếu 

khíđược thực 

hiện với 
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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 

nghiên cứuảnh 

hưởng của 

nồng độ nitơ 

(300, 500 và 

700 mgN-

NH3+/L), thời 

gian lưu nước 

(8, 16, 24 giờ) 

đối với quá 

trình nitrat hóa 

và thời gian 

lưu nước (4, 6, 

8 giờ) có bổ 

sung nguồn 

cacbon là 2,5 

mgCH3OH/mg

N-NO3-, thay 

đổi nguồn 

cacbon bổ sung 

(2,0; 2,5; 3,0 

mgCH3OH/mg

N-NO3-) đối 

với quá trình 

khử nitrat. 

42 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xử lý 

chất hữu cơ và 

nitơ trong nước 

thải sơ chế gà rán 

của Công ty 

TNHH Jollibee 

Việt Nam bằng 

phương pháp ozon 

kết hợp với 

phương pháp sinh 

học. 

Nguyễn Thị Kim Thoa 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Nghiên cứu 

thực hiện với 

nước thải sơ 

chế gà rán 

công nghiệp 

của Công ty 

Jollibee có nhà 

xưởng đặt tại 

Khu công 

nghiệp Tân 

Kim (Cần 

Giuộc). Nước 

thải từ quá 

trình sơ chế gà 

rán công 

nghiệp của 

Công ty 

Jollibee có 
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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 

nhiều thành 

phần như: mỡ, 

dịch máu, vụn 

thịt và các hợp 

chất gia vị từ 

quá trình tấm 

ướp. Thành 

phần các ô 

nhiễm như 

TSS, BOD, 

COD, T-N dao 

động tương 

ứng lần lượt 

trong khoảng 

100 – 200 

mg/L, 650 – 

1000 mg/L, 

1000 – 1700 

mg/L, 110 – 

170 mg N/L. 

Theo kết quả 

tổng quan tài 

liệu cho thấy 

các hợp chất 

gia vị có khả 

năng ức chế 

hoạt động của 

một số loại vi 

sinh vật. 

43 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống 

tiêu chí đánh giá 

hiệu quả xử lý 

nước thải chế biến 

cao su thiên nhiên 

cho tập đoàn công 

nghiệp cao su Việt 

Nam. 

Đỗ Chu Trinh  
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Với mục đích 

xây dựng một 

hệ thống các 

tiêu chí để 

đánh giá hiệu 

quả xử lý của 

các nhà máy 

xử lý nước thải 

của Tập đoàn 

cao su Việt 

Nam, nghiên 

cứu ""Hệ 

thống tiêu chí 
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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 

đánh giá hiệu 

quả xử lý nước 

thải cao su tự 

nhiên của Tập 

đoàn cao su 

Việt Nam"" từ 

tháng 10 năm 

2015 đến tháng 

7 năm 2017 tại 

Tập đoàn Cao 

su Việt Nam, 

thành phố Hồ 

Chí Minh, 

quận 3. Bộ này 

bao gồm 3 tiêu 

chí chủ nhóm, 

6 tiêu chí liên 

quan đến giai 

đoạn xây dựng 

và vận hành 

của các nhà 

máy xử lý 

nước thải của 

Tập đoàn cao 

su Việt Nam, 

điều kiện kinh 

tế và môi 

trường của chủ 

dự án. 

44 Thạc sĩ 

Nghiên cứu nhằm 

đánh giá khả năng 

áp dụng phương 

pháp kết tủa để 

nâng cao hiệu quả 

xử lý Ni2+, Fe 

tổng trong nước 

thải xi mạ phát 

sinh từ hoạt động 

sản xuất của Công 

ty TNHH Công 

nghiệp Á Châu 

Trần Thị Thanh Tâm 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 
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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 

thuộc Khu chế 

xuất Tân Thuận. 

45 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xác 

định điều kiện tối 

ưu của quá trình 

Nitrate hóa cho 

nước thải cao su. 

Mang Thị Lan Anh 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

trên 3 mô hình 

bùn hoạt tính 

hiếu khí tăng 

trưởng lơ lửng 

dạng liên tục 

có kích thước 

giống nhau. 

Mỗi mô hình 

bao gồm 2 

ngăn: ngăn thổi 

khí và ngăn 

lắng. Nước thải 

cao su được 

lấy tại trạm xử 

lý nước thải 

của của Xí 

nghiệp Cơ khí 

Chế biến cao 

su Tây Ninh. 

Các yếu tố cần 

nghiên cứu bao 

gồm nồng độ 

amoni đầu vào, 

thời gian lưu 

nước và tỷ lệ 

COD/N-NH4 

+. Kết quả 

nghiên cứu đạt 

được cho thấy 

hiệu quả xử lý 

N-NH4 + đạt 

giá trị cao nhất 

khi nồng độ N-

NH4 + đầu vào 

khoảng 200 

mg/L. Hiệu 

quả xử lý N-

NH4 + đạt 
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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 

được lên đến 

82,2% tương 

ứng với nồng 

độ N-NH4 + 

giảm xuống 

còn 35,6 mg/L 

và hiệu quả xử 

lý COD đạt 

được 77% 

tương ứng với 

nồng độ COD 

trước xử lý là 

646 mg/L 

xuống còn 149 

mg/L. Khi tăng 

nồng độ N-

NH4 + đầu vào 

> 300 mg/L thì 

hiệu quả xử lý 

giảm đi đáng 

kể, hiệu quả xử 

lý N-NH4 + 

chỉ đạt khoảng 

61% và hiệu 

quả xử lý COD 

cũng chỉ đạt 

61,7%. Điều 

này cho thấy 

khi nồng độ N-

NH4 + càng 

tăng thì hiệu 

quả xử lý N-

NH4 + và 

COD càng 

giảm. Với 

nồng độ N-

NH4 + đầu vào 

tối ưu là 200 

mg/L thì thơi 

gian lưu nước 

khoảng 7 giờ là 

phù hợp nhất, 
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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 

cho hiệu quả 

xử lý N-NH4 + 

lên đến 84,5% 

và hiệu quả xử 

lý COD lên 

đến 85,5%. 

Khi thời gian 

lưu nước ≤ 4 

giờ thì hiệu 

quả xử lý N-

NH4 + và 

COD của quá 

trình giảm đi 

đáng kể. Trong 

nghiên cứu xác 

định tỷ lệ 

COD/ N-NH4 

+ tối ưu cho 

thấy với tỷ lệ 

COD/N-NH4 + 

= 3 thì hiệu 

quả xử lý N-

NH4 + đạt giá 

trị cao nhất là 

71,5% tương 

ứng với nồng 

độ N-NH4 + 

trước xử lý là 

200 mg/L 

xuống còn 57 

mg/L và hiệu 

quả xử lý COD 

đạt 78% tương 

ứng với nồng 

độ COD trước 

xử lý là 600 

mg/L xuống 

còn 132 mg/L. 

Tuy nhiên, khi 

tỷ lệ COD/N-

NH4 + > 7 thì 
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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 

hiệu quả xử lý 

giảm đáng kể. 

46 Thạc sĩ 

Nghiên cứu yếu tố 

ảnh hưởng đến 

hiệu quả xử lý 

thành phần 

Ammonia của 

nước thải cao ốc 

văn phòng bằng 

quá trình bùn hoạt 

tính hiếu khí tăng 

trưởng dính bám 

cố định. 

Phan Nguyễn Nguyệt 

Minh 

TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nitơ tồn tại ở 

nhiều dạng 

khác nhau và 

mỗi dạng tồn 

tại của nó đều 

có thể gây ra 

các vấn đề về 

môi trường. 

Đối với nước 

thải từ các cao 

ốc văn phòng, 

ammonia và 

nitơ hữu cơ sẽ 

bị chuyển hóa 

sinh học để tạo 

thành nitrite và 

nitrate nhờ quá 

trình xử lý hiếu 

khí. Sau đó, 

trong điều kiện 

thiếu khí, quá 

trình khử 

nitrate sẽ xảy 

ra làm chuyển 

hóa nitrite và 

nitrate thành 

khí nitơ, thoát 

vào môi 

trường. Vì vậy 

nghiên cứu 

được thực hiện 

để đánh giá 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

hiệu quả xử lý 

thành phần 

ammonia của 

nước thải cao 

ốc văn phòng 

bằng quá trình 
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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 

bùn hoạt tính 

hiếu khí tăng 

trưởng dính 

bám cố định tại 

công trình xử 

lý nước thải 

thực tế nhằm 

nâng cao hiệu 

quả xử lý 

ammonia tại 

trạm xử lý 

nước thải hiện 

hữu cũng như 

có thể ứng 

dụng cho các 

công trình xử 

lý nước thải 

khác. Thông số 

đầu vào của 

nước thải sử 

dụng cho 

nghiên cứu này 

bao gồm: nồng 

độ ammonia 

(55 – 80 

mg/L), pH 

(6,65 – 7,26) 

và độ kiềm 

(164 – 480 

mgCaCO3/L). 

Mất 14 ngày 

để vận hành 

cho giai đoạn 

thích nghi. Giá 

trị ammonia 

sau xử lý đạt 

ổn định từ 2 – 

3 mg/L tương 

ứng hiệu quả 

xử lý (EN-

NH4+)là 

95,7% – 96,9% 
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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 

và nồng độ 

nitrate không 

lớn hơn 44 

mg/L. Kết quả 

nghiên cứu cho 

thấy, hiệu quả 

xử lý ammonia 

tốt nhất (89,2% 

– 98,5%) khi 

vận hành trạm 

xử lý với thời 

gian lưu nước 

(HRT) là 7 giờ. 

Nồng độ 

ammonia sau 

xử lý là 1 – 8 

mg/L và nồng 

độ nitrate dao 

động 30 – 41 

mg/L. Khi 

giảm HRT lần 

lượt còn 5,8 

giờ, 4,7 giờ và 

3,9 giờ thì hiệu 

quả xử lý 

ammonia cũng 

giảm dần và 

không đạt yêu 

cầu cho phép 

xả thải (12 

mg/L). Bên 

cạnh đó, với 

hóa chất bổ 

sung độ kiềm 

(NaHCO3) 

được thêm vào 

đủ hay dư thì 

lượng 

ammonia còn 

lại sau xử lý là 

1 – 4 mg/L 

(EN-NH4+ = 
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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 

97,1% - 

98,8%) và 

nồng độ 

ammonia sau 

xử lý tăng lên 

là 12 – 31 

mg/L khi khối 

lượng 

NaHCO3 bổ 

sung giảm còn 

10 kg/ngày. 

Hiệu quả xử lý 

ammonia lúc 

này giảm còn 

58,7% – 84%. 

Giá trị nitrate 

trong nghiên 

cứu này dao 

động trong 

khoảng 28 – 48 

mg/L. Ngoài 

ra, hiệu quả xử 

lý ammonia 

cũng thay đổi 

khi nồng độ 

oxy hòa tan 

(DO) được 

điều chỉnh lần 

lượt là khoảng 

6; 4 và 2 mg/L. 

Với khoảng 

dao động DO 

là 6 mg/L thì 

hiệu quả của 

quá trình 

nitrate hóa cao 

(89,3% – 

98,8%) và 

nồng độ 

ammonia sau 

xử lý là 1 – 9 

mg/L. Nồng độ 
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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 

nitrate trong 

giai đoạn này 

là 27 – 45 

mg/L. Tuy 

nhiên, ở hai 

khoảng dao 

động còn lại 

lượng 

ammonia xử lý 

được thấp hơn 

(34 – 54 mg/L) 

tương ứng hiệu 

quả xử lý là 

48,7% – 

81,1%. Nghiên 

cứu kiểm 

chứng cho thấy 

nồng độ 

ammonia còn 

lại của mô hình 

áp dụng quá 

trình bùn hoạt 

tính hiếu khí 

tăng trưởng 

dính bám cố 

định (mô hình 

1) là 1 – 6 

mg/L, nồng độ 

nitrate là 24 – 

44 mg/L và 

nồng độ 

ammonia còn 

lại của mô hình 

áp dụng quá 

trình bùn hoạt 

tính hiếu tăng 

trưởng lơ lửng 

(mô hình 2) là 

1 – 6 mg/L, 

nồng độ nitrate 

là 55 – 89 

mg/L. Với kết 
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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 

quả đạt được 

có thể chỉ ra 

rằng hiệu quả 

xử lý ammonia 

mô hình 1 tốt 

hơn mô hình 2 

do mô hình 1 

xảy ra đồng 

thời quá trình 

nitrate hóa và 

khử nitrate. 

Như vậy, việc 

xây dựng thêm 

công trình khử 

nitrate là 

không cần thiết 

do đó có thể 

tiết kiệm chi 

phí đầu tư 

cũng như giảm 

chi phí vận 

hành. 

47 Thạc sĩ 

Đánh giá hiệu quả 

xử lý nước thải 

sinh hoạt từ cao 

ốc văn phòng 

bằng quá trình 

bùn hoạt tính hiếu 

khí tăng trưởng 

dính bám cố định. 

Bùi Quang Chí 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

trong bể hiếu 

khí của trạm 

xử lý nước thải 

tại tòa nhà văn 

phòng 

PVFCCo, 43 

Mạc Đĩnh Chi. 

Bể hiếu khí 

được xây bằng 

bê tông cốt 

thép. Kích 

thước của bể 

hiếu khí (dài x 

rộng x cao) là 

5600 mm x 

1600 mm x 

1500 mm 

(chiều cao 
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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 

công tác là 

1300 mm). Bể 

hiếu khí được 

vận hành liên 

tục. Thời gian 

lưu nước là 7 

giờ. Bên cạnh 

đó, nghiên cứu 

cũng được thực 

hiện trên mô 

hình tại phòng 

thí nghiệm của 

đại học Văn 

Lang. Mô hình 

có kích thước 

(chiều dài x 

chiều rộng x 

chiều cao) là 

380 mm x 300 

mm x 350 mm, 

chiều cao công 

tác là 295 mm 

(mô hình bùn 

hoạt tính hiếu 

khí tăng trưởng 

dính bám) và 

285 mm (mô 

hình bùn hoạt 

tính hiếu khí 

tăng trưởng lơ 

lửng) tương 

ứng với thể 

tích công tác là 

31 lít và 30 lít. 

Nước thải sinh 

hoạt được lấy 

từ bể điều hòa 

của trạm xử lý 

nước thải tại 

tòa nhà văn 

phòng 

PVFCCo 43 
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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 

Mạc Đĩnh Chi. 

COD đầu vào 

dao động trong 

khoảng từ 128 

– 400 mgO2/L, 

SS từ 37 – 72 

mg/L. Kết quả 

nghiên cứu cho 

thấy COD 

giảm từ 128 – 

400 mgO2/L 

xuống còn 32 – 

64 mgO2/L, 

SS giảm từ 37 

– 72 mg/L 

xuống còn 10 – 

19 mg/L. 

48 Thạc sĩ 

Xây dựng bộ tiêu 

chí đánh giá khả 

năng thích ứng 

của hệ thống cấp 

nước trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí 

Minh trong bối 

cảnh bị ảnh hường 

bởi biến đổi khí 

hậu. 

Nguyễn Vĩnh Nguyên 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Việt Nam là 

một trong năm 

nước sẽ bị ảnh 

hưởng nghiêm 

trọng nhất của 

BĐKH và 

nước biển 

dâng, Tp. 

HCM được 

xếp trong số 10 

thành phố hàng 

đầu trên thế 

giới mà cư dân 

có nhiều khả 

năng bị ảnh 

hưởng nghiêm 

trọng bởi biến 

đổi khí hậu, 

một trong 

những lĩnh vực 

quan trọng của 

Tp. HCM chịu 

ảnh hưởng của 

BĐKH là cấp 

nước. Do đó, 
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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 

hệ thống cấp 

nước của Tp. 

HCM cần phải 

được chuẩn bị 

sẵn sàng để 

ứng phó với 

những ảnh 

hưởng của 

BĐKH ở thời 

điểm hiện tại 

cũng như trong 

tương lai. 

49 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả xử lý 

COD, Nitơ bằng 

quá trình bùn hoạt 

tính tăng trưởng 

dính bám cố định 

cho nước thải cợ 

đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình 

Điền. 

Võ Thị Hồng Nhung 
TS. Nguyễn 

Trung Việt 

This study 

stimulates an 

attached 

growth process 

in which 

activated 

sludge fixes on 

the surface of 

random packs 

that is filled in 

the tank. The 

slime layer 

which 

develops on 

the media in 

the tank allows 

to form a 

biofilm of 

three zones, 

aerobic, 

anaerobic, and 

anoxic. The 

characteristic 

of Binh Dien 

Whole Sale 

Market‟s 

wastewater 

contains (1) 

CODt ranging 

from 700 – 



803 

 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 
Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 

1.120 mg/L; 

(2) CODs 

ranging from 

800 – 1.160 

mg/L; (3) 

BOD5 ranging 

from 782 – 

1.216 mg/L 

with the 

BOD5/CODt 

ratio of 85 – 

95%; (4) 

N_NH4+ 

ranging from 

100 – 200 

mg/L; (5) 

alkalinity of 

400 – 600 mg 

CaCO3/L; (6) 

TDS of 4.120 – 

5.110 mg 

CaCO3/L; (7) 

Cl- of 1.800 – 

2.200 mg/L. 

The study on 

factors 

affecting the 

efficiency of 

substrate and 

nitrogen 

removal by 

applying 

attached 

growth process 

at the organic 

loading rate of 

2.5 – 3.5 

kgCOD/m3.da

y shows the 

CODt removal 

efficiency of 

80 – 87% 
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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 

which 

accounted for 

the CODt 

decreases from 

700 -1.120 

mg/L to 144 – 

96 mg/L, 

N_NH+4 

removal 

efficiency of 

56 – 75% 

which 

accounted for 

the N_NH+4 

decreases from 

100 - 200 

mg/L to 82 - 

52 mg/L; and 

N_NO-3 

removal 

efficiency of 

70 – 76% 

which 

accounted for 

the N_NO-3 

decreases to 60 

– 24 mg/L. At 

the ammonia 

loading rate of 

0,2 – 0,4 kgN-

NH+4/m3.day, 

ammonia 

removal 

efficiency 

reaches 85 – 

95% which 

accounted for 

the N_NH+4 

decreases from 

100 - 200 

mg/L to 19 – 6 

mg/L, 
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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 

however, there 

is a need to 

control 

alkalinity by 

adding 130 mg 

NaHCO3 per 

liter of 

wastewater. At 

the DO of 3,0 

– 4,0 mgO2/L, 

the removal 

efficiency of 

N_NH4+ and 

N_NO3- are 91 

– 95% and 85 

– 90%, 

respectively. In 

this 

technology, 

HRT must be 

reduced from 

19hrs to 12hrs 

while 

alkalinity must 

be added to 

hasten the 

nitrification 

rate. 

50 Thạc sĩ 

Xây dựng tiêu chí 

đánh giá công 

nghệ xử lý nước 

thải sinh hoạt tập 

trung quy mô từ 

100.000m3/ngđ 

phù hợp với điều 

kiện Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Nguyễn Thị Bích Thủy 
TS. Huỳnh Ngọc 

Phương Mai 
 

51 Thạc sĩ 

Xây dựng bộ tiêu 

chí đánh giá khả 

năng đáp ứng của 

hệ thống giao 

thông đường bộ ở 

Đặng Văn Duy 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Biến đổi khí 

hậu là vấn đề 

đang được rất 

nhiều nước 

trên thế giới 
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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 

Tp. Hồ Chí Minh 

trong bối cảnh bị 

tác động bởi biến 

đổi khí hậu. 

quan tâm, bởi 

vì những tác 

động do biến 

đổi khí hậu gây 

ra đang ảnh 

hưởng đến 

toàn thế giới. 

Tại Việt Nam 

nói chung và 

cụ thể là thành 

phố Hồ Chí 

Minh, trong 

những năm trở 

lại đây, biến 

đổi khí hậu đã 

tác động một 

cách rõ nét 

thông qua một 

số biểu hiện 

như sự thay đổi 

nhiệt độ, lượng 

mưa, hiện 

tượng thời tiết 

cực đoan, thiên 

tai, lũ lụt ngày 

càng nhiều và 

mực nước biển 

dâng. Một 

trong những 

hậu quả của 

những sự thay 

đổi này là ảnh 

hưởng trực tiếp 

đến hệ thống 

hạ tầng kỹ 

thuật như hệ 

thống giao 

thông vận tải, 

hệ thống cấp 

điện, hệ thống 

cấp – thoát 

nước, hệ thống 
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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 

quản lý chất 

thải rắn. Biến 

đổi khí hậu với 

biểu hiện rõ 

nhất là nhiệt độ 

tăng và nước 

biển dâng đã 

và đang tác 

động trực tiếp 

đến hệ thống 

giao thông 

đường bộ tại 

Tp. HCM hiện 

tại và tương 

lai. Do đó, việc 

kiểm soát và 

hạn chế sự ảnh 

hưởng của biến 

đổi khí hậu đến 

hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật 

giao thông 

đường bộ, 

cũng như đánh 

giá được khả 

năng đáp ứng 

của hệ thống 

giao thông 

đường bộ tại 

Tp. HCM cần 

được chú 

trọng. 

52 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá hiệu quả xử lý 

khí NH3 bằng 

phương pháp sinh 

học (biofilter) sử 

dụng vi khuẩn 

Nitrosomanas và 

Nitrobacter. 

Lê Khắc Bình 
TS. Trần Thị Mỹ 

Diệu 

Lọc sinh học là 

một quá trình 

mà các chất ô 

nhiễm trong 

dòng khí được 

hấp thụ trên 

vật liệu có hoạt 

tính sinh học, 

và sau đó bị 

oxy hóa bởi vi 
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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 

sinh vật. Lọc 

sinh học được 

sử dụng rộng 

rãi để xử lý khí 

thải có mùi hôi 

phát sinh từ 

các nhà máy 

xử lý chất thải 

rắn, trạm xử lý 

nước thải, cơ 

sở chăn nuôi 

heo, và phát 

thải từ nhà 

máy chế biến 

thực phẩm, sản 

xuất cao su, 

bột mì. Trong 

đề tài này, mô 

hình và vật liệu 

được giới thiệu 

và đánh giá 

trong quá trình 

xử lý khí 

ammoniac của 

hai mô hình 

lọc sinh học: 

mô hình lọc 

sinh học với 

vật liệu lọc có 

chứa vi khuẩn 

Nitrosomonas, 

Nitrobacter và 

mô hình lọc 

sinh học đối 

chứng với vật 

liệu lọc không 

có vi khuẩn. 

Vật liệu sử 

dụng trong mô 

hình gồm dăm 

gỗ và phân 

compost với tỷ 
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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 

lệ trọng lượng 

70 : 30, việc 

duy trì độ ẩm 

40 – 65%, pH 

từ 7 - 8, nhiệt 

độ từ 30 – 

40oC là thích 

hợp đối vi sinh 

vật 

Nitrosomonat 

và Nitrobacter 

bên trong lớp 

compost sử 

dụng làm vật 

liệu lọc trong 

biofilter. 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

nhằm đánh giá 

hiệu quả xử lý 

khí NH3 ở 

phòng thí 

nghiệm với 

nồng độ khí 

NH3 tổng hợp 

từ 10 mg/Nm3 

đến 350 

mg/Nm3. 

53 Thạc sĩ 

Nghiên cứu và đề 

xuất các giải pháp 

công nghệ nhằm 

quản lý chất thải 

rắn bền vững 

trong trường học. 

Đoàn Quang Minh 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Đề tài được 

thực hiện nhằm 

đề xuất các 

giải pháp công 

nghệ phục vụ 

quản lý bền 

vững chất thải 

rắn tại trường 

học thông qua 

(1) khảo sát 

hiện trạng phát 

sinh chất thải 

rắn tại trường 

học; (2) 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 

truyền phân 

loại chất thải 

rắn tại nguồn; 

(3) vận hành 

mô hình thí 

điểm để chế 

biến chất thải 

thực phẩm 

thành compost. 

Kết quả khảo 

sát hiện trạng 

phát sinh chất 

thải rắn tại 04 

trường học thí 

điểm ở thành 

phố Hồ Chí 

Minh (, 

Trường THCS 

Âu Lạc, 

Trường Tiểu 

học Đống Đa, 

Trường Tiểu 

học Phù Đổng 

Trường Tiểu 

học Trần 

Quang Vinh) 

cho thấy thành 

phần chủ yếu 

chất thải trong 

trường học là 

các loại chất 

thải phế liệu 

như vỏ chai 

nhựa, vỏ lon 

nhôm, vỏ hộp 

sữa, giấy 

(chiếm 58,3-

65,3%) còn lại 

là chất thải 

thực phẩm 

(15,6 – 25%). 

Tốc độ phát 
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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 

sinh tổng chất 

thải rắn trung 

bình là 0,25 

kg/học 

sinh.ngày, 

trong đó tốc độ 

phát sinh chất 

thải thực phẩm 

là 0,09 kg/học 

sinh.ngày. Kết 

quả đánh giá 

hiệu quả của 

việc tuyên 

truyền phân 

loại chất thải 

tại trường học 

cho thấy các 

loại chất thải 

có thể tái chế 

(ví dụ như vỏ 

chai nhựa, vỏ 

lon nhôm, vỏ 

hộp sữa, giấy) 

được học sinh 

nhận biết và 

phân loại đúng 

(trên 51,7% 

học sinh), chất 

thải thực phẩm 

là loại chất thải 

được phân loại 

đúng thấp nhất, 

chỉ có 27,4 – 

28,7% học sinh 

phân loại đúng. 

Sau 2 tuần 

triển khai thực 

hiện phân loại 

chất thải rắn tại 

nguồn trong 

trường học, 

hiệu quả thu 
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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 

hồi chất thải 

hữu cơ dễ phân 

hủy từ thùng 

phân loại 

CTHCDPH 

dao động 28,7-

43,8%, trung 

bình 35,8%, 

chất thải phế 

liệu có thể thái 

chế thu hồi 

được chủ yếu 

là vỏ chai 

nhựa, vỏ lon 

nhôm, vỏ hộp 

sữa, giấy trung 

bình từ 10,1 – 

29,6%. 

54 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xử lý 

chất thải trong 

canh tác cây nha 

đam bằng phương 

pháp ủ kỵ khí một 

giai đoạn. 

Ngô Trung Hiếu 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 
 

55 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu xử lý 

chất thải phát sinh 

từ các quán cà phê 

thuộc chuỗi cà 

phê Trung 

Nguyên. 

Phan Huy Cường 
TS. Lê Thị Kim 

Oanh 

Với mục tiêu là 

mở rộng chuỗi 

cà phê đáp ứng 

tiêu chí chất 

lượng thân 

thiện môi 

trường, một 

trong những 

định hướng 

của Tập đoàn 

cà phê Trung 

Nguyên là 

kiểm soát hiệu 

quả lượng chất 

thải rắn phát 

sinh trong quá 

trình vận hành 

chuỗi cà phê. 
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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 

Do đó, nghiên 

cứu này được 

thực hiện nhằm 

xây dựng giải 

pháp quản lý 

bền vững chất 

thải phát sinh 

từ chuỗi cà phê 

Trung Nguyên. 

56 
Đại 

học 

Nghiên cứu tái 

chế vỏ củ ấu 

Nguyễn Thị Kim Chi  

Nguyễn Thị Kim Hoàng 

PGS. TS. Trần 

Thị Mỹ Diệu 

Nghiên cứu 

được thực hiện 

để xác định khả 

năng sử dụng vỏ 

củ ấu làm 

nguyên liệu 

chính để sản xuất 

các sản phẩm 

hữu ích 

57 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Nguyễn Ngọc Anh  

Hà Thị Thủy Trang 

GVC. ST Huỳnh 

Ngọc Phương 

Mai 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp 

58 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Hố Nai 

Nguyễn Phúc Hậu 

Hồ Võ Thu Oanh  

ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo 
Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp Hố Nai 

59 
Đại 

học 

Sản xuất sạch hơn 

cho nhà máy dệt 

nhuộm Kim 

Thành Hưng 

Hồ Thị Ngọc Anh  

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 

TS. Hồ Thị 

Thanh Hiền 

Đánh giá phát 

thải khí nhà kính 

(GHG) từ hệ 

thống quản lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt và hệ thống 

xử lý nước thải 

sinh hoạt trên địa 

bàn thành phố 

Tây Ninh sử 

dụng công cụ 

Phân tích vòng 

đời (LCA) 

60 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên 

mở rộng, công 

suất 2000 m3/ngày 

đêm 

Hồ Lê Thúy Quỳnh  

Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

 ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp Nam Tân 

Uyên mở rộng, 

công suất 2000 

m3/ngày đêm 
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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 

61 
Đại 

học 

Thiết kề hệ thống 

thoát nước cho 

nhà máy thủy sản 

Nguyễn Thành Công  

Lê Thị Thanh Ngân 

PGS. TS. Trần 

Thị Mỹ Diệu 

Thiết kề hệ 

thống thoát nước 

cho nhà máy 

thủy sản 

62 
Đại 

học 

Đề xuất mô hình 

quản lý chất thải 

rắn cho Tòa nhà 

hành chính và học 

tập của sinh viên 

ở cơ sở 3, Trường 

đại học Văn Lang 

theo hướng tái sử 

dụng chất thải 

thực phẩm sau 

phân loại 

Lê Minh Phúc 

ThS. Lê Minh 

Trường Đề xuất mô hình 

quản lý chất thải 

rắn cho Tòa nhà 

hành chính và 

học tập của sinh 

viên ở cơ sở 3, 

Trường đại học 

Văn Lang theo 

hướng tái sử 

dụng chất thải 

thực phẩm sau 

phân loại 

63 
Đại 

học 

Đánh giá hiện 

trạng các chỉ số 

môi trường của 

chuỗi sản xuất 

chiếu ở Đồng 

Tháp 

Lưu Quế Ngọc 

Trần Mộng Tươi 

TS. Trần Văn 

Thanh Đánh giá hiện 

trạng các chỉ số 

môi trường của 

chuỗi sản xuất 

chiếu ở Đồng 

Tháp 

64 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Mỹ Xuân A 

Phan Doanh Nghiệp  

Huỳnh Đức Toàn 

ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp Mỹ Xuân 

A 

65 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

nhà máy xử lý 

chất thải nguy hại 

 Lê Bá Huy 

Phạm Đức Hiếu 

PGS. TS. Trần 

Thị Mỹ Diệu 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho nhà máy xử 

lý chất thải nguy 

hại 

66 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

Công ty dệt 

nhuộm Sunjin 

vina  

Phạm Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thị Sơn Tuyền 

 

ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo 
Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho Công ty dệt 

nhuộm Sunjin 

vina 

67 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

Cảng cá Phan 

Thiết  

Nguyễn Đặng Phương 

Nguyên 

Nguyễn Nhật Kim Yến 

PGS. TS. Trần 

Thị Mỹ Diệu 
Thiết kề hệ 

thống thoát nước 

cho Cảng cá 

Phan Thiết 

68 
Đại 

học 

Thiết kế hê ̣thống 

thoát nước khu 

công nghiêp̣ 

Phước Đông 

Vũ Huy Hoàng 

Đăṇg Bình Nguyên 

GVC. ST Huỳnh 

Ngọc Phương 

Mai 

Thiết kế hê ̣

thống thoát nước 

khu công nghiêp̣ 

Phước Đông 

69 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

Đặng Ngọc Sơn 

Hồ Thị Như Thảo 

PGS. TS. Trần 

Thị Mỹ Diệu 
Thiết kế hệ 

thống thoát nước 
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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 

khu công nghiệp 

Amata 

cho khu công 

nghiệp Amata 

70 
Đại 

học 

Nghiên cứu ô  

nhiễm 

Microplastic của 

bùn sông Sài Gòn 

Dương Kim Hiền 

Trần Lê Mỹ Linh 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Đánh giá hiệu 

quả xử lý của các 

trạm xử lý xử lý 

nước thải siêu thị 

với các công suất 

khác nhau 30, 

50, 150 m3/ngày 

của hệ thống Co-

opmart và đề 

xuất công nghệ 

xử lý phù  hợp 

71 
Đại 

học 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng 

quản lý chất thải 

rắn hữu cơ từ hoạt 

động sản xuất 

nông sản ở Thành 

phố Đà Lạt và đề 

xuất giải pháp 

quản lý nhằm đáp 

ứng chiến lược 

tăng trưởng xanh 

của thành phố 

Nguyễn Thị Hồng Nghi 

Hà Minh Thùy 

PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng 

quản lý chất thải 

rắn hữu cơ từ 

hoạt động sản 

xuất nông sản ở 

Thành phố Đà 

Lạt và đề xuất 

giải pháp quản lý 

nhằm đáp ứng 

chiến lược tăng 

trưởng xanh của 

thành phố 

72 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu đô thị Phú 

Hữu - Đại Phước 

công suất 

1500m3/ngđ. 

Nguyễn Tuấn Hải 

Lê Chanh Thu 

GVC. TS. 

Huỳnh Ngọc 

Phương Mai 
Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp 

73 
Đại 

học 

Nghiên cứu ô 

nhiễm 

Microplastic của 

nước sông Sài 

Gòn  

Võ Hoàng Anh 

Lê Minh Lộc 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 
Nghiên cứu ô 

nhiễm 

Microplastic của 

nước sông Sài 

Gòn 

74 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

kỹ thuật quản lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt cho Quận 1, 

TPHCM, Quy 

hoạch đến năm 

2035 

Nguyễn Công Anh 

Phan Văn Hải 

ThS. Lê Minh 

Trường 

Thiết kế hệ 

thống kỹ thuật 

quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt cho 

Quận 3, 

TPHCM, Quy 

hoạch đến năm 

2035 

75 
Đại 

học 

Phương pháp luận 

đánh giá môi 

trường ban đầu 

(IEE) – Nghiên 

cứu điển hình cho 

dự án “Bồi 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Phạm Thị Huyền Trân 

TS. Vương 

Quang Việt 

Phương pháp 

luận đánh giá 

môi trường ban 

đầu (IEE) – 

Nghiên cứu điển 

hình cho dự án 

“Bồi thường, 
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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 

thường, giải 

phóng mặt bằng 

và tái định cư 

phục vụ đầu tư 

xây dựng Khu liên 

hợp TDTT Rạch 

Chiếc, Quận 2, 

Tp. HCM”. 

giải phóng mặt 

bằng và tái định 

cư phục vụ đầu 

tư xây dựng Khu 

liên hợp TDTT 

Rạch Chiếc, 

Quận 2, Tp. 

HCM”. 

76 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

kỹ thuật quản lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt theo mô hình 

“Zero waste”: 

nghiên cứu điển 

hình tại Thị xã 

Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai   

Lương Bùi Phương Đình 

Nguyễn Hữu Thịnh 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Thiết kế hệ 

thống kỹ thuật 

quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

theo mô hình 

“Zero waste”: 

nghiên cứu điển 

hình tại Thị xã 

Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai 

77 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

KCN Vĩnh Lộc – 

Bình Chánh, công 

suất 8500 m3/ngày 

đêm 

Huỳnh Phạm Thanh Thịnh 

Nguyễn Ngọc Phương Vy 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho KCN Vĩnh 

Lộc – Bình 

Chánh, công suất 

8500 m3/ngày 

đêm 

78 
Đại 

học 

Đánh giá hiện 

trạng sử dụng và 

xả thải sản phẩm 

ly nhựa tại TP. 

HCM và đề xuất 

một số giải pháp 

khắc phục 

Trần Ái Kim Ngân 

Phan Thị Mai Vân 

PGS. TS. Phạm 

Thị Anh 
Đánh giá hiện 

trạng sử dụng và 

xả thải sản phẩm 

ly nhựa tại TP. 

HCM và đề xuất 

một số giải pháp 

khắc phục 

79 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

xử lý nước thải 

nguy hại cho Nhà 

máy tái chế, xử lý 

chất thải công 

nghiệp và nguy 

hại- Petrolimex 

với công suất 100 

m3/ngđ 

Võ Thị Ngọc Tuyền 

Phùng Tuấn Hào 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Thiết kế hệ 

thống xử lý nước 

thải nguy hại cho 

Nhà máy tái chế, 

xử lý chất thải 

công nghiệp và 

nguy hại- 

Petrolimex với 

công suất 100 

m3/ngđ 

80 
Đại 

học 

Nghiên cứu đề 

xuất, triển khai và 

đánh giá hiệu quả 

mô hình sinh kế 

gắn với BVMT 

cho KDC có hoạt 

động sinh kế 

chính là trồng cây 

ăn trái ở huyện 

Trần Minh Mẩn 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 

TS. Trần Văn 

Thanh 
Thiết kế và triển 

khai mô hình 

theo hướng 

không phát thải 

cho hộ có sinh kế 

chính là trồng 

cây ăn trái ở 

huyện Chợ Mới, 

An Giang 
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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 

Chợ Mới tỉnh An 

Giang. 

81 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 3, 

Công suất 4.000 

m3/ngày đêm 

Trần Diễm My 

Nguyễn Trần Thu Thanh 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho Khu công 

nghiệp Mỹ 

Phước 3, Công 

suất 4.000 

m3/ngày đêm 

82 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm 

Bình Điền 

Phạm Xuân Trúc 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh 
Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho chợ đầu mối 

nông sản thực 

phẩm Bình Điền 

83 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Cát Lái 2, Công 

suất Q=2000 

m3/ngày đêm  

Trần Ngô Quang Long TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp Cát Lái 2, 

Công suất 

Q=2000 

m3/ngày đêm 

84 
Đại 

học 

Nghiên cứu công 

nghệ xử lý nước 

Rạch Lăng – đoạn 

chảy qua cơ sở 3 

trường ĐH Văn 

Lang 

Trần Thị Hoàng Anh 

Nguyễn Hoàng Lâm 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước 
Nghiên cứu công 

nghệ xử lý nước 

Rạch Lăng – 

đoạn chảy qua 

cơ sở 3 trường 

ĐH Văn Lang 

85 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

cấp thoát nước 

cho tòa nhà 

RichStar Tân Phú 

Nguyễn Tấn Bình 

Phan Thị Thúy Đoan 

ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo 

Thiết kế hệ 

thống cấp thoát 

nước cho tòa nhà 

RichStar Tân 

Phú 

86 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước nhà 

máy thủy sản 

Lê Thị Thanh Tuyền PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

nhà máy thủy 

sản 

87 
Đại 

học 

Thiết kế trạm xử 

lý nước thải siêu 

thị có công suất 

50 và 120 m3/ 

ngày đêm. 

Nguyễn Hữu Trường 

Trần Thị Thanh Trân 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 
Thiết kế hệ 

thống xử lý nước 

thải siêu thị có 

công suất 30, 50 

và 150 m3/ ngày. 

88 
Đại 

học 

Đánh giá các chỉ 

số môi trường của 

chuỗi chế biến 

dừa ở Bến Tre và 

đề xuất mô hình 

sinh thái khép kín 

theo hướng phát 

triển bền vững. 

Tất Huỳnh Yến Phụng 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

TS. Trần Văn 

Thanh Khảo sát, đánh 

giá hiện trạng 

các chỉ số môi 

trường của chuỗi 

chế biến dừa ở 

Bến Tre 
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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 

89 
Đại 

học 

Đánh  giá hiện 

trạng sử dụng và 

xả thải sản phẩm 

hộp xốp tại Tp. 

HCM và đề xuất 

một số giái pháp 

khắc phục. 

Nguyễn Thị Thọ 

Nguyễn Ngọc Khánh 

Trang 

PGS. TS. Phạm 

Thị Anh 
Đánh giá hiện 

trạng sử dụng và 

xả thải sản phẩm 

chai nhựa tại TP. 

HCM và đề xuất 

một số giải pháp 

khắc phục 

90 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Amata 

Đặng Ngọc Sơn 

Hồ Thị Như Thảo 

PGS. TS. Trần 

Thị Mỹ Diệu 
Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp Amata 

91 
Đại 

học 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng chất 

lượng môi trường 

khu vực Rạch 

Lăng và đề xuất 

giải pháp quản lý 

– Trường hợp 

nghiên cứu: đoạn 

Rạch Lăng chảy 

qua cơ sở 3, ĐH 

Văn Lang.  

Đinh Văn Trường Châu 

Trần Thị Bích Ngọc Hà 

ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng 

chất lượng môi 

trường khu vực 

Rạch Lăng và đề 

xuất giải pháp 

quản lý – 

Trường hợp 

nghiên cứu: 

đoạn Rạch Lăng 

chảy qua cơ sở 3, 

ĐH Văn Lang. 

92 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

khu công nghiệp 

Tân Thuận 

Nguyễn Hoàng Bửu 

Lê Thị Hồng Kim 

PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho khu công 

nghiệp Tân 

Thuận 

93 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

KCN Bình Chiểu, 

công suất 1.500 

m3/ngày đêm 

Nguyễn Ngọc Anh Châu 

Lê Thị Chủ 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho KCN Bình 

Chiểu, công suất 

1.500 m3/ngày 

đêm 

94 
Đại 

học 

Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng 

quản lý chất thải 

rắn hữu cơ từ các 

hoạt động trồng 

trọt chăn nuôi ở 

Thành phố Đà Lạt 

và đề xuất giải 

pháp quản lý 

nhằm đáp ứng 

chiến lược tăng 

trưởng xanh của 

thành phố 

Nguyễn Thị Vy Lê 

Phạm Long Hoài Bảo 

Tâm 

PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh 
Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng 

quản lý chất thải 

rắn hữu cơ từ các 

hoạt động trồng 

trọt chăn nuôi ở 

Thành phố Đà 

Lạt và đề xuất 

giải pháp quản lý 

nhằm đáp ứng 

chiến lược tăng 

trưởng xanh của 

thành phố 

95 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

cấp nước cho khu 

dân cư Quận Bình 

Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 

Trần Nhựt Thịnh 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Thiết kế hệ 

thống cấp nước 

cho khu dân cư 

Quận Bình Tân 
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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 

Tân theo hướng 

thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

theo hướng thích 

ứng với biến đổi 

khí hậu 

96 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

KCN Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai, 

công suất 4.000 

m3/ngày đêm 

Nguyễn Thị Mỹ Chi 

Vũ Thị Thùy Thanh 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho KCN Long 

Bình, Tỉnh Đồng 

Nai, công suất 

4.000 m3/ngày 

đêm 

97 
Đại 

học 

Thiết kế hệ thống 

thoát nước cho 

Quận 11, quy 

hoạch đến năm 

2035 đạt tiêu 

chuẩn xả thải 

nguồn loại A của 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Phan Huy Khánh 

Trần Anh Duy 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước 

Thiết kế hệ 

thống thoát nước 

cho Quận 11, 

quy hoạch đến 

năm 2035 đạt 

tiêu chuẩn xả 

thải nguồn loại A 

của QCVN 

14:2008/BTNM

T 

 

 

9. Kỹ thuật 

 

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 
Nhà máy nhiệt 

điện Uông Bí. 

Đỗ Công Minh Đức 

Phan Trường Thọ 

Lê Thị Như Thảo 

Võ Thiện Mỹ 

TK ĐHKK Nhà 

máy nhiệt điện 

Uông Bí 

2 Đại học 

Thiết kế Công 

Trình TT thương 

mại Vincom Thảo 

Điền. 

Lê Thành Đạt 

Nguyễn Trường Sơn 

Đoàn Ngọc Phục 

Võ Thiện Mỹ Thiết kế Công 

Trình TT thương 

mại Vincom 

Thảo Điền. 

3 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

lạnh và điện cho 

BV Nhi Đồng 1 

khối 2. 

Phạm Quốc Đạt 

Đoàn Tín Trung 

Tăng Quốc Vinh 

Võ Thiện Mỹ Thiết kế hệ 

thống lạnh và 

điện cho BV Nhi 

Đồng 1 khối 2. 

4 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

cơ điện tòa nhà 

FRIENDSHIP 

TOWER 

Phan Hữu Phong 

Trần Vân Trường 

Ngô Huỳnh Hân Hân 

Võ Thiện Mỹ Thiết kế hệ 

thống cơ điện 

tòa nhà 

FRIENDSHIP 

TOWER 

5 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

lạnh Tòa Nhà REE 

Công Trình số 9 

Đoàn Văn Bơ. 

Nguyễn Quốc Dũng 

Lý Nhật Tiến 

Vương Tuấn Phát 

Nguyễn Duy Tuệ Thiết kế hệ 

thống lạnh Tòa 

Nhà REE Công 

Trình số 9 Đoàn 

Văn Bơ. 

6 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

chiller cho chung 

cư Tân Thịnh Lợi. 

Nguyễn Thanh Hải 

Dương Ngọc Thạch 

Trần Nhật Nam 

Nguyễn Duy Tuệ 
Thiết kế hệ 

thống chiller cho 
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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 

chung cư Tân 

Thịnh Lợi. 

7 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

lạnh Nhà máy 

nước giải khát 

 San Miguel Viet 

Nam Corp. 

Nguyễn Hoàng Sang 

Lâm Hồng Tín 

Nguyễn Thị Mộng Vân 

Nguyễn Hồng 

Phương 

Thiết kế hệ 

thống lạnh Nhà 

máy nước giải 

khát 

 San Miguel Viet 

Nam Corp. 

8 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

ĐHKK cho nhà 

xưởng JABIL 

VIỆT NAM. 

Nguyễn Văn Chánh 

Hồ Gia  Hoàng 

Võ Minh Phụng 

Đỗ Trí Nhựt 

Thiết kế hệ 

thống ĐHKK 

cho nhà xưởng 

JABIL VIỆT 

NAM. 

9 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

ĐHKK  nhà xưởng 

SMC VIỆT NAM. 

Đỗ Vũ Tiến Đạt 

Châu Minh Trí 

Nguyễn Thanh  Bình 

Võ Thiện Mỹ 

Thiết kế hệ 

thống ĐHKK  

nhà xưởng SMC 

VIỆT NAM. 

10 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

cơ điện khối Hotel 

của khu phức hợp  

Ana Mandara Cam 

Ranh - Khánh 

Hòa. 

Nguyễn Quỳnh Tố Như 

Lê Thị Diệu Hiền 
Lê Sĩ Phú 

Thiết kế hệ 

thống cơ điện 

khối Hotel của 

khu phức hợp  

Ana Mandara 

Cam Ranh - 

Khánh Hòa. 

11 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

cơ điện, nước cho 

tòa nhà 

CONDOTEL 1. 

Đỗ Đăng Khoa 

Lê Văn  Ý 

Đào Văn Thanh 

Đỗ Trí Nhựt 

Thiết kế hệ 

thống cơ điện, 

nước cho tòa nhà 

CONDOTEL 1. 

12 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

cơ điện, điều hòa 

không khí cho 

 khách sạn HNT. 

Vương Phúc Hào 

Trần Nhật Nguyên 

Trần Bảo Thịnh 

 

Võ Thiện Mỹ 

Thiết kế hệ 

thống cơ điện, 

điều hòa không 

khí cho 

 khách sạn HNT. 

13 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

cơ điện cho nhà 

máy dược HEPA. 

Bùi Hoàng Thiện Bảo 

Đinh Tiến Đạt 

Nguyễn Duy Tuệ Thiết kế hệ 

thống cơ điện 

cho nhà máy 

dược HEPA. 

14 Đại học 

Thiết kế ĐHKK 

tháp tài chính quốc 

tế 

 220 Trần Duy 

Hưng, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Trương Huy Hoàng 

Võ Duy Linh 

 

 

Nguyễn Duy Tuệ 

Thiết kế ĐHKK 

tháp tài chính 

quốc tế 

 220 Trần Duy 

Hưng, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

15 Đại học 

Thiết kế hệ thống 

ĐHKK 

LANCASTER 

LINCOL  

Võ Lâm Minh Triết 

Trần Ngọc Hoàng 

Nguyễn Hồng 

Phương 

Thiết kế hệ 

thống ĐHKK 

LANCASTER 

LINCOL  
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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 

428 - 430 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, 

PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4, HCM. 

428 - 430 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, 

PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4, HCM. 

 

 

10. Kiến trúc 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 

1 Đại học 

Trung Tâm Điều 

Trị Sức Khỏe 

Tâm Lý - Tp. 

Bảo Lộc 

Lê Cẩm Dương 
Gvc.Ths Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế trung 

tâm điều trị 

sức khỏe tâm 

lý - tp. Bảo 

Lộc 

2 Đại học 

Nhà Thi Đấu 

Bóng Rổ 4000 

Chỗ - Thủ 

Thiêm 

Cao Định Giang 
Ths. Nguyễn 

Bảo Tuấn 

Thiết kế nhà 

thi đấu bóng rổ 

4000 chỗ - Thủ 

Thiêm 

3 Đại học 

Trung Tâm Văn 

Hóa Du Lịch 

Chợ Lớn - Quận 

5, Tp.Hcm 

Phùng Ngọc Hà 
Pgs.TS Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế trung 

tâm văn hóa du 

lịch chợ lớn - 

quận 5, 

tp.HCM 

4 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng - Thủ 

Thiêm - 20 Tầng 

Hồ Đăng Khoa 

Ths. Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng - 

Thủ Thiêm - 

20 tầng 

5 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển - Nha 

Trang 

Lê Văn Khơi 
Ths. Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch tại Nha 

Trang 

6 Đại học 

Khách Sạn - Thủ 

Thiêm - 300 

Phòng 

Nguyễn Bảo Khương 
KTS. Lê Văn 

Đắc 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch tại Thủ 

Thiêm 

7 Đại học 
Thư Viện Tổng 

Hợp 

Nguyễn Ngọc Hoàng 

Lảnh 

Ths. Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng 
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8 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp - Tp.Quy 

Nhơn 

Nguyễn Văn Lộc 
Gvc.Ths Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại quy 

nhơn 

9 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch - Phan 

Thiết, Bình 

Thuận 

Phan Ngọc Đăng Luân 
TS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch tại Bình 

Thuận 

10 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển - Phan 

Thiết - 300 

Phòng 

Võ Công Lực 
KTS. Lê Văn 

Đắc 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch tại Phan 

Thiết 

11 Đại học 
Chung Cư Cao 

Cấp Thủ  Thiêm 
Nguyễn Hồ Quang Minh 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp Thủ 

Thiêm 

12 Đại học 

Cung Văn Hóa 

Thiếu Nhi Tiền 

Giang 

Nguyễn Lê Thanh Nam 
Pgs.TS Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế cung 

văn hóa thiếu 

nhi tiền giang 

13 Đại học 
Chung Cư Cao 

Tầng - Quận 7 
Bùi Hữu Nghĩa 

Ths. Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng - 

quận 7 

14 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tỉnh 

Khánh Hòa 

Phạm Trí Nguyên 
Gvc.Ths Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

tỉnh Khánh 

Hòa 

15 Đại học 

Trung Tâm 

Thương Mại Kết 

Hợp Cao Ốc 

Văn Phòng - 

Kiên Giang 

Hà Đức Phú 

Ths. Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế trung 

tâm thương 

mại kết hợp 

cao ốc văn 

phòng - Kiên 

Giang 

16 Đại học 

Chung Cư Cao 

Cấp Kết Hợp 

Trung Tâm 

Thương Mại - 

Thủ Thiêm 

Nguyễn Đăng Quân 
Ths. Nguyễn 

Bảo Tuấn 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp kết 

hợp trung tâm 

thương mại - 

Thủ Thiêm 

17 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng - Thủ 

Thiêm - 20-25 

Tầng 

Lê Lý Lâm Quyền 
Ths. Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng - 

Thủ Thiêm 

18 Đại học 
Bệnh Viện Đa 

Khoa - Đà 
Lê Anh Thoại 

Ths. Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa - 



823 

 

Nẵng- 500 

Giường 

Đà Nẵng- 500 

giường 

19 Đại học 

Thư Viện Công 

Cộng Tp. Nha 

Trang 

Phan Quốc Tiến 
Gvc.Ths Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế thư 

viện công cộng 

tp. Nha Trang 

20 Đại học 

Cảng Tàu Thủy 

Du Lịch Quốc 

Tế Tp.Hcm 

Hồ Công Nguyễn Phước 

Toàn 

Ths. Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế cảng 

tàu thủy du 

lịch cho khách 

quốc tế tại 

tp.HCM 

21 Đại học 

Cao Ốc Văn 

Phòng Kết Hợp 

Tm-Dv - 

Tp.Hcm - 25-28 

Tầng 

Lê Khánh Toàn 
TS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế cao ốc 

văn phòng kết 

hợp tm-dv - 

tp.HCM - 25-

28 tầng 

22 Đại học 

Cao Ốc Văn 

Phòng Kết Hợp 

Thương Mại - 

Dịch Vụ- Bình 

Thạnh, Tp.Hcm 

Lê Thị Bảo Trân 
TS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế cao ốc 

văn phòng kết 

hợp thương 

mại - dịch vụ- 

Bình Thạnh, 

tp.HCM 

23 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Vịnh 

Phú Quốc, Kiên 

Giang 350 

Phòng 

Trần Văn Tuấn 
Ths. Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế khách 

sạn du lịch 

biển vịnh Phú 

Quốc, Kiên 

Giang 350 

phòng 

24 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch - Tp. Nha 

Trang 

Lê Đình Nguyên Vũ 
Pgs.TS Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế khách 

sạn du lịch - tp. 

Nha Trang 

25 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Kết Hợp 

Tm - Dv - Tp. 

Cần Thơ 

Lê Tô Phương Vy 
Gvc.Ths Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế chung 

cư cao tầng kết 

hợp tm - dv - 

tp. Cần Thơ 

26 Đại học 

Khách Sạn Biển 

- Nha Trang -

400-500 Phòng 

Trương Quốc Bảo 

Ths. Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế khách 

sạn biển - Nha 

Trang -400-

500 phòng 

27 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa - Thu 

Thiêm - 500 

Giường 

Nguyễn Thị Ngọc Nguyện 
KTS. Lê Văn 

Đắc 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa - 

Thủ Thiêm - 

500 giường 

28 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa - 

Tp. Nha Trang 

Bùi Anh Kiệt 
Pgs.TS Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế trung 

tâm sinh hoạt 

văn hóa - tp. 

Nha Trang 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019   

1 Đại học 

Học Viện Nghệ 

Thuật Thủ 

Thiêm, Quận 2, 

Trần Thiên Ân 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế không 

gian trung tâm 

đào tạo các học 

viên về lĩnh 
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Tp.Hồ Chí Minh 

1000 Sinh Viên 

vực nghệ thuật 

- tại Tp.HCM 

2 Đại học 

Khách Sạn Hội 

Nghị Thủ Thiêm 

- 250 Phòng 

Trần Lê Anh 
ThS.Dương 

Trọng Bình 

Thiết kế không 

gian lưu trú và 

tổ chức hội 

nghị tại Thủ 

Thiêm 

3 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Mũi 

Dinh Ninh 

Thuận 15 Ha 

Nguyễn Lê Trâm Anh 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Ninh Thuận 

4 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng - Quận 2, 

Tp.Hcm - 18 

Tầng 

Nguyễn Hoài Bảo 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

Quận 2 

5 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Tp. Vũng 

Tàu - 400 Phòng 

Tăng Khánh Bảo 
TS.Trương 

Thanh Hải 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Vũng 

Tàu 

6 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Tỉnh Quảng 

Ngãi Quãng 

Ngãi 

Đặng Thanh Bảo 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quãng Ngãi 

7 Đại học 

Resort Vịnh 

Xuân Đài - Phú 

Yên - 7Ha 

Phạm Quốc Bình 
ThS.Nguyễn 

Bích Hoàn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Phú Yên 

8 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Tp. Pleiku 

Gia Lai 2-3Ha 

Hồ Đắc Quang Bình KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Tp. 

Pleiku 

9 Đại học 
Bảo Tàng Sinh 

Vật Tây Nguyên 

Nguyễn Nhật Anh 

Chương 

KTS.Nguyễn 

Văn Oanh 

Bảo tàng trưng 

bày và lưu trữ 

các vật phẩm 

sinh vật tại Tây 

Nguyên 

10 Đại học 

Nhà Máy Lắp 

Ráp Ô Tô 

Mazda Khu 

Công Nghiệp 

Long Hậu - 

Long An  8-

10Ha 

Lê Nguyễn Việt Cường 
ThS.Võ Đình 

Trần Trân 

Thiết kế nhà 

máy lắp ráp ô 

tô Mazda tại 

khu công 

nghiệp Long 

Hậu 

11 Đại học 
Resort Nha 

Trang 12Ha 
Trịnh Thanh Cường 

PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Nha Trang 
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12 Đại học 

Làng Trẻ Em 

Sos An Giang 5-

6 Ha 

Nguyễn Thành Đạt 
ThS.Quách Thế 

Vinh 

Thiết kế không 

gian nuôi 

dưỡng và chăm 

sóc trẻ khuyết 

tật tại An 

Giang 

13 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Sinh 

Vật Buôn Đôn - 

Đăk Lawk - 

8.5Ha 

Nguyễn Ngọc Diệp 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Sinh Vật 

Buôn Đôn - 

Đăk Lawk - 

8.5Ha 

14 Đại học 

Trung Tâm Văn 

Hóa Thiếu Nhi 

Tỉnh An Giang 

Phạm Hoàng Mai Diệp 
ThS.Võ Đình 

Trần Trân 

Thiết kế Trung 

Tâm Văn Hóa 

Thiếu Nhi Tỉnh 

An Giang 

15 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Vũng 

Tàu 400 Giường 

Trần Anh Dũ 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Vũng 

Tàu 

16 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Hội An 2-3Ha 

Trần Trọng Đức 
ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Hội 

An 2-3Ha 

17 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Phú 

Quốc, 350 

Phòng 

Hứa Mỹ Dung 
KTS.Diêu Công 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Phú 

Quốc 

18 Đại học 

Chung Cư Cao 

Cấp Khu Sân 

Bay Cũ, Tp. Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 22 Tầng 

Vũ Xuân Dũng 
ThS.Dương 

Trọng Bình 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp cho 

các cư dân tại 

Khánh Hòa 

19 Đại học 

Trường Đh Mỹ 

Thuật Tp.Hcm 

2000 Sinh Viên 

Nguyễn Phú Dũng 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế 

Trường Đh Mỹ 

Thuật Tp.Hcm 

2000 Sinh 

Viên 

20 Đại học 

Bảo Tàng Văn 

Hóa Dân Tộc 

Chăm - Ninh 

Thuận 

Võ Văn Hùng Dương 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Bảo tàng trưng 

bày và lưu trữ 

các giá trị di 

sản văn hóa 

dân tộc Chăm 

tại Ninh Thuận 

21 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa An Giang 

500 Giường 

Đỗ Anh Duy KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

cấp tỉnh tại An 

Giang 
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22 Đại học 

Khách Sạn Nghĩ 

Dưỡng - Cam 

Ranh - 250 

Phòng 

Hồ Nhật Duy 
ThS.Nguyễn Phi 

Anh 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

23 Đại học 

Trung Tâm 

Quảng Bá Rượu 

Vang Tà Nung - 

Đà Lạt 

Nguyễn Nhật Duy 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế Trung 

Tâm Quảng Bá 

Rượu Vang Tà 

Nung - Đà Lạt 

24 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Thạnh 

Phú, Bến Tre 

300 Phòng 

Lê Hoài Nghĩa Em 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Bến 

Tre 

25 Đại học 

Trung Tâm Điều 

Trị & Giáo Dục 

Hòa Nhập Cho 

Trẻ Tự Kỷ 

Tp.Hcm 

Nguyễn Ngọc Hà 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế Trung 

Tâm Điều Trị 

& Giáo Dục 

Hòa Nhập Cho 

Trẻ Tự Kỷ 

Tp.Hcm 

26 Đại học 

Bệnh Viện Nhi 

Tp. Vũng Tàu 

300 Giường 

Đoàn Vũ Hoàng Hải KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế bệnh 

viện chuyên 

khoa nhi tại 

Tp. Vũng Tàu 

27 Đại học 

Cao Ốc Văn 

Phòng Kết Hợp 

Thương Mại 

Dịch Vụ - Thủ 

Thiêm 

Phạm Minh Hải 
TS.Trương 

Thanh Hải 

Thiết kế không 

gian làm việc 

kết họp thương 

mại - dịch vụ 

tại Tp.HCM 

28 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Sinh 

Vật Biển Nha 

Trang - 2-3Ha 

Trần Ngọc Hải 
ThS.Võ Đình 

Trần Trân 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Sinh Vật 

Biển Nha 

Trang - 2-3Ha 

29 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Triễn 

Lãm Gốm Sứ  

Lái Thiêu, Bình 

Dương 2-3 Ha 

Phạm Xuân Hải 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Triễn Lãm 

Gốm Sứ  Lái 

Thiêu, Bình 

Dương 2-3 Ha 

30 Đại học 

Bảo Tàng Di 

Sản Văn Hóa Cố 

Đô Hoa Lư Ninh 

Bình 1,8Ha 

Nguyễn Trọng Hiệp 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Bảo tàng trưng 

bày, lưu giữ 

các giá trị di 

sản lịch sử - 

văn hóa Cố Đô 

Hoa Lư tại 

Ninh Bình 
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31 Đại học 
Chung Cư 25 

Tầng - Quận 9 
Phạm Văn Hiếu 

ThS.Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

Quận 9 

32 Đại học 

Trung Tâm 

Nghiên Cứu 

Ứng Dụng Năng 

Lượng Xanh 

Tp.Hcm 

Bùi Lê Hiếu 
ThS.Trần Ngọc 

Nam 

Thiết kế Trung 

Tâm Nghiên 

Cứu Ứng Dụng 

Năng Lượng 

Xanh Tp.Hcm 

33 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Và 

Phát Triển Làng 

Nghề Truyền 

Thống Nam 

Trung Bộ Quãng 

Ngãi 2-3 Ha 

Vũ Quốc Hiếu 
TS.Trương 

Thanh Hải 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Và Phát 

Triển Làng 

Nghề Truyền 

Thống Nam 

Trung Bộ 

Quãng Ngãi 2-

3 Ha 

34 Đại học 

Cao Ốc Văn 

Phòng Kết Hợp 

Thương Mại 

Dịch Vụ 

Tp.Hcm - Quận 

9 

Thạch Thủy Ngọc Hoa 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế không 

gian làm việc 

kết họp thương 

mại - dịch vụ 

tại Tp.HCM 

35 Đại học 

Trung Tâm 

Nghiên Cứu & 

Bảo Tồn Đa 

Dạng Sinh Học 

Cần Giờ 

Trịnh Võ Hoàng 
ThS.Quách Thế 

Vinh 

Thiết kế Trung 

Tâm Nghiên 

Cứu & Bảo 

Tồn Đa Dạng 

Sinh Học Cần 

Giờ 

36 Đại học 

Trung Tâm Phát 

Triển Sáng Tạo 

Khoa Học Kỹ 

Thuật Thiếu Nhi 

Tp. Nha Trang 

2,5-3Ha 

Phạm Đình Huy Hoàng 
ThS.Dương 

Trọng Bình 

Thiết kế Trung 

Tâm Phát 

Triển Sáng Tạo 

Khoa Học Kỹ 

Thuật Thiếu 

Nhi Tp. Nha 

Trang 2,5-3Ha 

37 Đại học 
Sân Vận Động 

Hải Phòng  
Lê Văn Hòe 

ThS.Quách Thế 

Vinh 

Thiết kế không 

gian giao lưu, 

thi đấu và 

luyện tập thể 

dục thể thao tại 

Hải Phòng 

38 Đại học 

Cao Ốc Văn 

Phòng Kết Hợp 

Thương Mại 

Dịch Vụ Thủ 

Thiêm  

Dương Vĩnh Hội 
KTS.Diêu Công 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian làm việc 

kết họp thương 

mại - dịch vụ 

tại Tp.HCM 

39 Đại học 
Chung Cư Thủ 

Thiêm 26 Tầng 
Nguyễn Đức Hùng 

ThS.Đinh Văn 

Phúc 

Thiết kế không 

gian ở chung 
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cư cao tầng 

cho các cư dân 

Thủ Thiêm 

40 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng 4 Sao 

Cam Ranh 240 

Phòng 

Đặng Văn Hùng 
GVC.ThS.Nguyễ

n Hữu Trí 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

tiêu chuẩn 4 

sao cho khách 

du lịch  tại 

Cam Ranh 

41 Đại học 

Khách Sạn The 

Gold View Thủ 

Thiêm 300 

Phòng 

Lâm Phương Hùng 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách tại 

Thủ Thiêm 

42 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Tp. 

Quy Nhơn - 300 

Phòng 

Phan Viết Mạnh Hưng KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Tp. 

Quy Nhơn 

43 Đại học 

TT Nghiên Cứu 

Và Chuyển Giao 

Công Nghệ Q9, 

Tphcm 2,5 Ha 

Đoàn Xuân Hưng 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế TT 

Nghiên Cứu 

Và Chuyển 

Giao Công 

Nghệ Q9, 

Tphcm 2,5 Ha 

44 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Và 

Bảo Tồn Đa 

Dạng Sinh Học 

Nam Cát Tiên 

Tân Phú, Nam 

Cát Tiên, Đồng 

Nai 3-4 Ha 

Nguyễn Thị Cẩm Hường 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Và Bảo 

Tồn Đa Dạng 

Sinh Học Nam 

Cát Tiên Tân 

Phú, Nam Cát 

Tiên, Đồng 

Nai 3-4 Ha 

45 Đại học 

Chung Cư Cao 

Cấp 50 Tầng 

Phùng Khoang, 

Hà Nội 3,5-4Ha 

Nguyễn Văn Hữu ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp cho 

các cư dân tại 

Hà Nội 

46 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Khánh 

Hòa 350 Phòng 

Nguyễn Nhật Minh Huy 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Khánh 

Hòa 

47 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Phú 

Quốc, Kiên 

Giang 

La Đức Huy 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Phú 

Quốc 



829 

 

48 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Thủ Thiêm 

Tp.Hcm, Quận 2 

Nguyễn Quốc Huy 
GVC.ThS.Nguyễ

n Hữu Trí 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Thủ 

Thiêm 

49 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Tỉnh Gia 

Lai 

Nguyễn Huy 
ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Gia 

Lai 

50 Đại học 

Trung Tâm 

Thương Mại 

Dịch Vụ Tp.Mới 

Bình Dương 

2.4Ha 

Diệp Quốc Hoàng Huy 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế Trung 

Tâm Thương 

Mại Dịch Vụ 

Tp.Mới Bình 

Dương 2.4Ha 

51 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Hồ Tràm 

400 Phòng 

Bùi Thị Thanh Huyền 
ThS.Dương 

Trọng Bình 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Hồ 

Tràm 

52 Đại học 

Trung Tâm 

Triễn Lãm Giao 

Lưu Văn Hóa 

Người Chăm - 

An Giang 

Nguyễn Huỳnh 
GVC.ThS.Nguyễ

n Hữu Trí 

Thiết kế Trung 

Tâm Triễn 

Lãm Giao Lưu 

Văn Hóa 

Người Chăm - 

An Giang 

53 Đại học 

TT Sinh Hoạt 

Văn Hóa Thiếu 

Nhi - Khu Đô 

Thị Phú Mỹ 

Hưng 

Đinh Thị Ngân Huỳnh 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế TT 

Sinh Hoạt Văn 

Hóa Thiếu Nhi 

- Khu Đô Thị 

Phú Mỹ Hưng 

54 Đại học 

Chung Cư Cao 

Cấp - The Pearl 

Khánh Hòa 

Nguyễn Hoàng Khải 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp cho 

các cư dân 

Khánh Hòa 

55 Đại học 

Nhà Văn Hóa 

Thanh Niên - 

Tp. Cà Mau 2,5 

Ha 

Trần Hoàng Khang 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế trung 

tâm sinh hoạt 

và giao lưu văn 

hóa cho thanh 

niên tại Cà 

Mau 

56 Đại học 

Bảo Tàng Sinh 

Vật Học Vườn 

Quốc Gia Tràm 

Chim  Đồng 

Tháp 3-5 Ha 

Nguyễn Hữu Khánh 
TS.Trần Anh 

Tuấn 

Bảo tàng trưng 

bày và lưu trữ 

các vật phẩm 

sinh vật học tại 

Vườn quốc gia 

Tràm Chim 
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57 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Quận 7 18 

Tầng 

Dương Quốc Khánh 
GVC.ThS.Nguyễ

n Hữu Trí 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

Quận 7 

58 Đại học 
Học Viện Bóng 

Rổ Tphcm  
Hồ Trần Minh Khoa 

ThS.Quách Thế 

Vinh 

Thiết kế không 

gian trung tâm 

đào tạo các học 

viên bóng rổ - 

tại Tp.HCM 

59 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Biển Nha 

Trang 

Trần Đăng Khoa 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Nha Trang 

60 Đại học 

TT Sinh Hoạt 

Làng Gốm Tỉnh 

Đồng Nai - 5-

7Ha 

Trần Đăng Khoa 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế TT 

Sinh Hoạt 

Làng Gốm 

Tỉnh Đồng Nai 

- 5-7Ha 

61 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Làng Cà Phê 

Tây Nguyên - 

Tp. Buôn Mê 

Thuột 

Nguyễn Thị Bích Khuê 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Làng 

Cà Phê Tây 

Nguyên - Tp. 

Buôn Mê 

Thuột 

62 Đại học 
Chung Cư Cao 

Tầng - Tp.Hcm 
Bùi Anh Kiệt 

ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

tại Tp.HCM 

63 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Ninh 

Thuận 300 

Phòng 

Tôn Thất Anh Kiệt 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Ninh 

Thuận 

64 Đại học 

Trung Tâm 

Triễn Lãm Nghệ 

Thuật Kỹ Thuật 

Số Tp.Hcm 

1,1Ha 

Nguyễn Thiên Kim 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế Trung 

Tâm Triễn 

Lãm Nghệ 

Thuật Kỹ 

Thuật Số 

Tp.Hcm 1,1Ha 

65 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Và 

Phát Triển Gốm 

"Go" Bình Đức 

Bắc Bình, Bình 

Thuận 3 Ha 

Nguyễn Trường Kỳ 
ThS.Quách Thế 

Vinh 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Và Phát 

Triển Gốm 

"Go" Bình Đức 

Bắc Bình, Bình 

Thuận 3 Ha 
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66 Đại học 

Bảo Tàng Sinh 

Vật Biển Khánh 

Hòa 2 Ha 

Tôn Minh Lập 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Bảo tàng trưng 

bày và lưu trữ 

các vật phẩm 

sinh vật tại 

Khánh hòa 

67 Đại học 
Khách Sạn Du 

Lịch Phan Thiết 
Dương Diệu Linh 

ThS.Đinh Văn 

Phúc 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Phan 

Thiết 

68 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Hồ 

Tràm, Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 8 

Ha 

Đỗ Mỹ Linh 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Hồ Tràm 

69 Đại học 

Trung Tâm 

Chăm Sóc Và 

Huấn Luyện Thú 

Cưng Tp.Hcm 

Lê Trần Khánh Linh 
ThS.Nguyễn 

Bích Hoàn 

Thiết kế không 

gian chăm sóc 

và huấn luyện 

thú cưng 

Tp.HCM 

70 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Và 

Phát Triển Làng 

Nghề Mây Tre 

Đan  Phú Vinh - 

Hà Nội 3,5Ha 

Đỗ Công Linh 
ThS.Võ Đình 

Trần Trân 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Và Phát 

Triển Làng 

Nghề Mây Tre 

Đan  Phú Vinh 

- Hà Nội 3,5Ha 

71 Đại học 

Truường Tiểu 

Học Quốc Tế Đà 

Lạt Đà Lạt 600 

H. Sinh 

Vũ Ánh Linh ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế 

Truường Tiểu 

Học Quốc Tế 

Đà Lạt Đà Lạt 

600 H. Sinh 

72 Đại học 

TT Nghiên Cứu 

& Phát Triển 

Thực Vật Đà Lạt 

Lâm Đồng 4 Ha 

Cao Lê Thanh Loan 
ThS.Nguyễn Phi 

Anh 

Thiết kế TT 

Nghiên Cứu & 

Phát Triển 

Thực Vật Đà 

Lạt Lâm Đồng 

4 Ha 

73 Đại học 

Chung Cư 18 

Tầng Quận 9, 

Tp.Hồ Chí Minh  

Lê Cao Long 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

Quận 9 

74 Đại học 

Khu Du Lịch 

Nghĩ Dưỡng Tây 

Nguyên  

Võ Quốc Long 
KTS.Nguyễn 

Văn Oanh 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch tại Tây 

Nguyên 

75 Đại học 
Nhà Văn Hóa 

Thanh Niên Khu 
Dương Thanh Hải Long 

TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế trung 

tâm sinh hoạt 
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Đô Thị Mới Thủ 

Thiêm 

và giao lưu văn 

hóa cho thanh 

niên tại Khu đô 

thị mới Thủ 

Thiêm 

76 Đại học 

Trung Tâm 

Triễn Lãm Nghệ 

Thuật Đương 

Đại - Quận 2, 

Tp.Hcm 

Vũ Tuấn Long 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế Trung 

Tâm Triễn 

Lãm Nghệ 

Thuật Đương 

Đại - Quận 2, 

Tp.Hcm 

77 Đại học 

Resort Hồ Tràm 

- Bà Rịa Vũng 

Tàu 8 Ha 

Trần Văn Lượng 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Hồ Tràm 

78 Đại học 

Trung Tâm 

Thương Mại 

Dịch Vụ Tp.Hồ 

Chí Minh  

Trần Hải Mạnh 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế Trung 

Tâm Thương 

Mại Dịch Vụ 

Tp.Hồ Chí 

Minh  

79 Đại học 

Khu Du Lịch 

Nghỉ Dưỡng 

Mũi Dinh, Ninh 

Thuận 

Nguyễn Nhật Minh 
TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch tại Mũi 

Dinh, Ninh 

Thuận 

80 Đại học 

Trường Đại Học 

Văn Hóa, Đà Lạt 

1500 Sinh Viên  

4 Ha 

Ngô Ngọc Minh 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế 

Trường Đại 

Học Văn Hóa, 

Đà Lạt 1500 

Sinh Viên  4 

Ha 

81 Đại học 

TT Nghỉ Dưỡng 

& Chăm Sóc 

Sức Khỏe Người 

Cao Tuổi, Tp 

Hcm 

Phạm Thị Trúc My 
KTS.Nguyễn 

Văn Oanh 

Thiết kế TT 

Nghỉ Dưỡng & 

Chăm Sóc Sức 

Khỏe Người 

Cao Tuổi, Tp 

Hcm 

82 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tây Ninh 

500 Giường 

Khánh Hòa Nam 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

cấp tỉnh tại 

Tây Ninh 

83 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Sinh Thái 

Tp.Hồ Chí Minh 

25 Tầng 

Nguyễn Hoàng Nam 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế không 

gian ở áp dụng 

tiêu chí môi 

trường sinh 

thái cho chung 

cư tại Tp.HCM 

84 Đại học 
Khách Sạn Biển 

Nha Trang, 
Khánh Hòa Nam 

ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế không 

gian lưu trú 
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Khánh Hòa 300 

Giường 

cho khách du 

lịch tại Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

85 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Mũi Né - 

Phan Thiết  

Nguyễn Chí Nam 
KTS.Diêu Công 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Mũi 

Né 

86 Đại học 

Trung Tâm 

Nghiên Cứu 

Thiên Văn Đà 

Lạt Đà Lạt 3- 5 

Ha 

Khánh Hòa Nam 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế Trung 

Tâm Nghiên 

Cứu Thiên Văn 

Đà Lạt Đà Lạt 

3- 5 Ha 

87 Đại học 

Trung Tâm Văn 

Hóa Dân Ca Bắc 

Trung Bộ Vinh - 

Nghệ An 3Ha 

Nghệ An Nam 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế Trung 

Tâm Văn Hóa 

Dân Ca Bắc 

Trung Bộ Vinh 

- Nghệ An 3Ha 

88 Đại học 

TT Văn Hóa 

Nghệ Thuật 

Đương Đại Q2, 

Tphcm 4,5 Ha 

Tp. Hồ Chí Minh Nam 
ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế TT 

Văn Hóa Nghệ 

Thuật Đương 

Đại Q2, 

Tphcm 4,5 Ha 

89 Đại học 

Bệnh Viện Nhi 

Tỉnh Bình 

Dương 400 

Giường 

Trần Thị Thanh Ngân 
KTS.Nguyễn 

Minh Phương 

Thiết kế bệnh 

viện chuyên 

khoa nhi tại 

Bình Dương 

90 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Và 

Triễn Lãm Sinh 

Vật Biển Tp. 

Nha Trang  

Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân 
GVC.KTS.Nguy

ễn Văn Việt 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Và Triễn 

Lãm Sinh Vật 

Biển Tp. Nha 

Trang  

91 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Việt - Hoa - 

Quận 5, Tp. Hồ 

Chí Minh 3,6Ha 

Nguyễn Phúc Bảo Nghi 
KTS.Diêu Công 

Tuấn 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Việt - 

Hoa - Quận 5, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 3,6Ha 

92 Đại học 

Nhà Văn Hóa 

Thanh Niên 

Long Khánh 

Đồng Nai 

Không 

Trương Trọng Nghĩa 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế trung 

tâm sinh hoạt 

và giao lưu văn 

hóa cho thanh 

niên tại Long 

Khánh 

93 Đại học 

TT Trưng Bày 

Và Nghiên Cứu 

Thực Vật Nhiệt 

Đới 

Hà Đức Nghĩa 
ThS.Trần Đình 

Nam 

Thiết kế TT 

Trưng Bày Và 

Nghiên Cứu 
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Thực Vật 

Nhiệt Đới 

94 Đại học 

Trung Tâm 

Nghiên Cứu Và 

Trưng Bày Sinh 

Vật Biển Tp. 

Nha Trang  

Trần Doãn Nguyên 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế Trung 

Tâm Nghiên 

Cứu Và Trưng 

Bày Sinh Vật 

Biển Tp. Nha 

Trang  

95 Đại học 

Khách Sạn Nghĩ 

Dưỡng 200 

Phòng Ninh 

Thuận 

Nguyễn Thị Thủy Nguyệt 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Ninh 

Thuận 

96 Đại học 

Trung Tâm 

Trưng Bày Và 

Quảng Bá Tơ 

Lụa Quảng Đà - 

Đà Nẵng 

Nguyễn Thiện Nhân 
ThS.Võ Đình 

Trần Trân 

Thiết kế Trung 

Tâm Trưng 

Bày Và Quảng 

Bá Tơ Lụa 

Quảng Đà - Đà 

Nẵng 

97 Đại học 

TT Nghiên Cứu 

Đa Dạng Sinh 

Học Vườn Qg 

Bạch Mã Huế 

Võ Thị Hạnh Nhân 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế TT 

Nghiên Cứu 

Đa Dạng Sinh 

Học Vườn Qg 

Bạch Mã Huế 

98 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Sơn 

Trà - Đà Nẵng 

Vũ Minh Nhật 
ThS.Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

99 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tỉnh Bình 

Thuận - 500 

Giường 

Nguyễn Thị Thảo Nhi 
KTS.Nguyễn 

Minh Phương 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

cấp tỉnh tại 

Bình Thuận 

100 Đại học 
Thư Viện Tổng 

Hợp Ninh Thuận 
Nguyễn Quỳnh Ý Nhi 

ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Tỉnh 

Ninh Thuận 

101 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Cộng Đồng 

Người  Hoa Tại 

Bến Bình 

Đôngtp.Cm 

Vũ Yến Nhi 
TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Cộng 

Đồng Người  

Hoa Tại Bến 

Bình 

Đôngtp.Cm 

102 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Làng Nổi An 

Giang 3Ha 

Lê Thị Yến Nhi 
ThS.Nguyễn 

Bích Hoàn 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Làng 

Nổi An Giang 

3Ha 
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103 Đại học 

TT Triển Lãm 

Nghệ Thuật 

Đương Đại  

Q2,Tp.Hcm 2-3 

Ha 

Nguyễn Huỳnh Phương 

Nhi 

ThS.Nguyễn Phi 

Anh 

Thiết kế TT 

Triển Lãm 

Nghệ Thuật 

Đương Đại  

Q2,Tp.Hcm 2-

3 Ha 

104 Đại học 

TT Nghiên Cứu 

Hệ Sinh Thái 

Nam Tây 

Nguyên Đà Lạt 

5-7 Ha 

Trần Quang Nhiệt 
ThS.Nguyễn Phi 

Anh 

Thiết kế TT 

Nghiên Cứu 

Hệ Sinh Thái 

Nam Tây 

Nguyên Đà Lạt 

5-7 Ha 

105 Đại học 

Bệnh Viện Nhi 

Tp.Hcm Tp.Hồ 

Chí Minh 500 

Giường 

Đỗ Ngọc Kiều Oanh 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế bệnh 

viện chuyên 

khoa nhi tại 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

106 Đại học 

Bảo Tàng Nhiếp 

Ảnh Tp. Đà Lạt, 

Lâm Đồng 2Ha 

Triệu Bất Phàm 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Bảo tàng trưng 

bày, lưu giữ 

các sản phẩm 

và kỹ thuật 

nhiếp ảnh có 

giá trị qua các 

thời kỳ 

107 Đại học 

Đại Chủng Viện 

Đà Lạt 200 

C.Sinh 

Đặng Thành Phát 
TS.Lê Quang 

Ninh 

Thiết kế không 

gian Trườn học 

nơi đào tạo các 

linh mục tại Đà 

Lạt 

108 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng 5 Sao 

Nha Trang 250 

Phòng 

Lê Minh Phát 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

tiêu chuẩn 5 

sao cho khách 

du lịch tại Nha 

Trang 

109 Đại học 

Trung Tâm Giao 

Lưu - Triễn Lãm 

Điện Ảnh 

Tp.Hcm 

Võ Thành Phát 
ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế Trung 

Tâm Giao Lưu 

- Triễn Lãm 

Điện Ảnh 

Tp.Hcm 

110 Đại học 

Xí Nghiệp Đông 

Lạnh Thủy Hải 

Sản Tỉnh Cần 

Thơ 

Châu Vĩnh Phát 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế không 

gian sản xuất, 

chế biến hải 

sản tỉnh Cần 

Thơ 

111 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Tp. Mới 

Bình Dương 25 

Tầng 

Nguyễn Minh Hải Phi KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 
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tại Bình 

Dương 

112 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Khánh Hòa 

400 Phòng 

Nguyễn Đình Phong 
TS.Lê Quang 

Ninh 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Khánh 

Hòa 

113 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Lý Sơn - 

250 Phòng 

Huỳnh Cẩm Phúc 
ThS.Dương 

Trọng Bình 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Lý Sơn 

114 Đại học 

Cảng Du Lịch 

Quốc Tế An 

Thới, Phú Quốc  

Nguyễn Hoài Bảo Phương ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế nhà ga 

đến và đi dùng 

cho khách du 

lịch quốc tế 

đường biển 

115 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Thiếu Nhi - Khu 

Đô Thị Thủ 

Thiêm 

Lư Huỳnh Phương 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Thiếu 

Nhi - Khu Đô 

Thị Thủ Thiêm 

116 Đại học 

Bệnh Viện Tim 

Q2,Tphcm 350 

Giường 

Nguyễn Hoàng Quân 
KTS.Nguyễn 

Minh Phương 

Thiết kế bệnh 

viện chuyên 

khoa tim mạch 

tại Tp. Hồ Chí 

Minh 

117 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Nha 

Trang 

Nguyễn H Quy Thành 

Quân 

ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Nha Trang 

118 Đại học 

Viện Nghiên 

Cứu Hải Dương 

Học Việt Nam 

Nha Trang 3-4 

Ha 

Lê Công Quân 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế không 

gian nghiên 

cứu và chuyển 

giao công nghệ 

sinh vật biển 

tại Nha Trang 

119 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tp. Cần 

Thơ 500 Giường 

Nguyễn Ngọc Đăng 

Quang 

ThS.Nhan Quốc 

Trường 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

cấp tỉnh tại Tp. 

Cần Thơ 

120 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Thành Phố 

Tp.Hồ Chí Minh 

Ngô Nhựt Quang 
ThS.Nhan Quốc 

Trường 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại 

Tp.HCM 

121 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Phú 

Quốc, Kiên 

Giang 300 

Phòng 

Trần Thanh Quy 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Phú 

Quốc 
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122 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Tây 

Nguyên Đắk 

Lắk 300 Giường 

Nguyễn Thị Kim Quyên 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Tây 

Nguyên 

123 Đại học 

Trường Đại Học 

Mỹ Thuật Công 

Nghiệp Tp.Hồ 

Chí Minh  1500 

Sv 

Trình Phương Quyền 
KTS.Diêu Công 

Tuấn 

Thiết kế 

Trường Đại 

Học Mỹ Thuật 

Công Nghiệp 

Tp.Hồ Chí 

Minh  1500 Sv 

124 Đại học 

Trung Tâm 

Triễn Lãm Và 

Giao Lưu Điện 

Ảnh  Tp.Hồ Chí 

Minh 2Ha 

Nguyễn Trương Trúc 

Quỳnh 

KTS.Diêu Công 

Tuấn 

Thiết kế Trung 

Tâm Triễn 

Lãm Và Giao 

Lưu Điện Ảnh  

Tp.Hồ Chí 

Minh 2Ha 

125 Đại học 

TT Giao Lưu Và 

Trình  Diễn 

Nhạc 

Underground 

Tp.Hcm  5 Ha 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế TT 

Giao Lưu Và 

Trình  Diễn 

Nhạc 

Underground 

Tp.Hcm  5 Ha 

126 Đại học 

Bảo Tàng Mỹ 

Thuật Tphcm 

3000 M2 

Nguyễn Xa Rum 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Bảo tàng trưng 

bày các tác 

phẩm mỹ 

thuật, giải 

quyết các 

không gian 

trưng bày 

127 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Phan 

Thiết - 300 

Giường 

Hoàng Nhật Sang 
ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Phan 

Thiết 

128 Đại học 

TT Triển Lãm 

Trưng Bày Hoa 

Đà Lạt Đà Lạt 3-

5 Ha 

Đồng Quang Sáng 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế TT 

Triển Lãm 

Trưng Bày 

Hoa Đà Lạt Đà 

Lạt 3-5 Ha 

129 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Tp Mới 

Bình Dương 

Trang Quốc Sinh 
ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Bình 

Dương 

130 Đại học 

Chung Cư Cao 

Cấp Quận 9, 

Tp.Hcm 24 

Tầng 

Nguyễn Bá Sơn 
ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp cho 

các cư dân 

Quận 9 
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131 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng Bãi Dài, 

Cam Lâm, 

Khánh Hòa 300 

Phòng 

Nguyễn Hải Sơn 
GVC.ThS.Châu 

Mỹ Anh 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Cam 

Lâm 

132 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Buôn Ma 

Thuột - 12-16Ha 

Nguyễn Huỳnh Mai Sơn 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Buôn Ma 

Thuột 

133 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Tp. Hạ 

Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Hoàng Thái Sơn 
TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Tp. 

Hạ Long 

134 Đại học 

TT Nghiên Cứu 

Phát Triển Nghề 

Mộc Hố Nai 

Phạm Phú Sỹ 
ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế TT 

Nghiên Cứu 

Phát Triển 

Nghề Mộc Hố 

Nai 

135 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Vũng Tàu 

500 Giường 

Nguyễn Thanh Tài 
KTS.Nguyễn 

Minh Phương 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

cấp tỉnh tại Tp. 

Vũng Tàu 

136 Đại học 

Chung Cư Cao 

Cấp Nha Trang  

18 Tầng 

Nguyễn Thành Tài 
KTS.Nguyễn 

Văn Oanh 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao cấp cho 

các cư dân tại 

Nha Trang 

137 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Thủ Thiêm, 

Q.2  

Nguyễn Thành Tâm 
ThS.Nguyễn Bảo 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Thủ 

Thiêm 

138 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Cộng Đồng 

Champa An 

Giang 0 

Vũ Minh Tâm 
TS.Trương 

Thanh Hải 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Cộng Đồng 

Champa An 

Giang 0 

139 Đại học 

Trường Đại Học 

Xây Dựng Lâm 

Đồng 2000 Sinh 

Viên 

Bùi Chí Tâm 
TS.Trương 

Thanh Hải 

Thiết kế 

Trường Đại 

Học Xây Dựng 

Lâm Đồng 

2000 Sinh 

Viên 

140 Đại học 

Trường Đại Học 

Kiến Trúc Đà 

Nẵng 3000 Sinh 

Viên 

Nguyễn Hải Tân 
ThS.Nguyễn 

Hữu Hưng 

Thiết kế 

Trường Đại 

Học Kiến Trúc 

Đà Nẵng 3000 

Sinh Viên 
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141 Đại học 

Trường Trung 

Học Dân Tộc 

Nội Trú Vân 

Canh-B.Định 

Nguyễn Trung Tấn 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế 

Trường Trung 

Học Dân Tộc 

Nội Trú Vân 

Canh-B.Định 

142 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Quy 

Nhơn 7Ha 

Nguyễn Văn Thạch 
TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Quy Nhơn 

143 Đại học 

Xanh Resort - 

Nha Trang 10 

Ha 

Phạm Hồng Thạch 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế không 

gia nghỉ dưỡng 

theo tiêu chuẩn 

Xanh dành cho 

khách du lịch 

tại Nha trang 

144 Đại học 
Resort Ninh 

Thuận  
Bùi Quang Thái 

ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Ninh Thuận 

145 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Người Hoa - 

Chợ Lớn Quận 5 

2-5Ha 

Nguyễn Thị Hồng Thắm 
ThS.Trần Đình 

Nam 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa 

Người Hoa - 

Chợ Lớn Quận 

5 2-5Ha 

146 Đại học 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Lâm Đồng 

Bảo Lộc 500 

Giường 

Nguyễn Đức Thăng KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế bệnh 

viện đa khoa 

cấp tỉnh tại 

Lâm Đồng 

147 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Ninh 

Thuận 200 

Phòng 

Nguyễn Quốc Thanh 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Ninh 

Thuận 

148 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Cồng Chiêng 

Tây Nguyên 

Pleiku, Gia Lai 

2-4H 

Trần Thị Thanh Thanh 
ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Cồng 

Chiêng Tây 

Nguyên Pleiku, 

Gia Lai 2-4H 

149 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng. 4 Sao 

Mũi Né, Phan 

Thiết 350 

Giường 

Nguyễn Văn Thành 
ThS.Trần Ngọc 

Nam 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Phan 

Thiết 

150 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Đà Lạt - 

200 Phòng 

Nguyễn Xuân Chân 

Thành 

TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Đà Lạt 
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151 Đại học 

Trung Tâm 

Nghiên Cứu 

Nông Nghiệp 

Trà Quế, Hội 

An, Quảng Nam 

5-8Ha 

Trần Văn Thành 
ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế Trung 

Tâm Nghiên 

Cứu Nông 

Nghiệp Trà 

Quế, Hội An, 

Quảng Nam 5-

8Ha 

152 Đại học 

Khách Sạn Nghỉ 

Dưỡng. 4 Sao Q 

Sơn Trà, Đà 

Nẵng 200 Phòng 

Hoàng Công Thao 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghĩ dưỡng 

cho khách du 

lịch  tại Đà 

Nẵng 

153 Đại học 

Trường Tiểu 

Học Nội Trú 

Dân Tộc Bana 

Vân Canh, Bình 

Định 

Phạm Châu Hương Thảo 
ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế 

Trường Tiểu 

Học Nội Trú 

Dân Tộc Bana 

Vân Canh, 

Bình Định 

154 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Ghềnh 

Ráng - Tp. Quy 

Nhơn 

Lê Duy Thế 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Ghềnh Ráng - 

Quy Nhơn 

155 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Mũi Né, 

Phan Thiết 

Nguyễn Hoàng Thi 
ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

tại Mũi Né 

156 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Q Bình 

Thạnh, Tphcm 

15 Tầng 

Trần Minh Thi 
ThS.Trần Đình 

Nam 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

tại Q.Bình 

Thạnh 

157 Đại học 

Nhà Hát Cải 

Lương Trần Hữu 

Trang - Khu Đô 

Thị Mới Thủ 

Thiêm 

Phạm Đăng Thiên 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế không 

gian trình diễn 

nghệ thuật cải 

lương 

158 Đại học 

Học Viện Bóng 

Đá Arsenal -  

Bình Định 15 

Ha 

Lê Gia Thiện ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế không 

gian trung tâm 

đào tạo các học 

viên bóng đá - 

tại Bình Định 

159 Đại học 

Trung Tâm Giao 

Lưu & Phát 

Triển Làng 

Nghề Truyền 

Thống Ven Sông 

Lê Nguyễn Phúc Thiện 
ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế Trung 

Tâm Giao Lưu 

& Phát Triển 

Làng Nghề 

Truyền Thống 

Ven Sông Tiền 
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Tiền - Tiền 

Giang 2,8Ha 

- Tiền Giang 

2,8Ha 

160 Đại học 

Bảo Tàng Lịch 

Sử Nội Thất 

Việt Nam  

Q2,Tp.Hcm 2,5 

Ha 

Hoàng Quốc Thịnh 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Bảo tàng trưng 

bày, lưu giữ 

các sản phẩm 

nội thất có giá 

trị trong các 

thời kỳ 

161 Đại học 

Trung Tâm Giải 

Trí Công Nghệ 

Cao Q.2, Tp.Hồ 

Chí Minh 4Ha 

Nguyễn Văn Phước Thịnh 
ThS.Lê Thị 

Minh Tâm 

Thiết kế Trung 

Tâm Giải Trí 

Công Nghệ 

Cao Q.2, 

Tp.Hồ Chí 

Minh 4Ha 

162 Đại học 
Thư Viện Tổng 

Hợp Thủ Thiêm 
Đỗ Thị Anh Thư 

ThS.Đinh Văn 

Phúc 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Thủ 

Thiêm 

163 Đại học 

Ks Du Lịch 

Biển, Tp Qui 

Nhơn 300 Phòng 

Nguyễn Đình Thuần 
ThS.Châu Đắc 

Chấn 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Quy 

Nhơn 

164 Đại học 

Trung Tâm Giới 

Thiệu Văn Hóa 

Dân Tộc 

Khemer - Sóc 

Trăng 

Lý Gia Thuận 
ThS.Quách Thế 

Vinh 

Thiết kế Trung 

Tâm Giới 

Thiệu Văn Hóa 

Dân Tộc 

Khemer - Sóc 

Trăng 

165 Đại học 

Chung Cư Cao 

Tầng Riverside 

Garden Thủ 

Thiêm 

Mai Thị Thương 
ThS.Trần Anh 

Đào 

Thiết kế không 

gian ở chung 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

tại Thủ Thiêm 

166 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Làng Chài Sa 

Huỳnh 

Nguyễn Thị Anh Thy 
ThS.Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa Làng 

Chài Sa Huỳnh 

167 Đại học 

Bảo Tàng Công 

Giáo Tp.Hcm 2 

Ha 

Nguyễn Gia Cát Tiên 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Bảo tàng trưng 

bày, lưu giữ 

các giá trị di 

sản của quá 

trình hoạt động 

tín ngưỡng của 

người công 

giáo tại Việt 

Nam 

168 Đại học 
Chung Cư Cao 

Tầng Quận 2- 
Hồ Huỳnh Tín 

TS.Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế không 

gian ở chung 
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Tp.Hcm 20 

Tầng 

cư cao tầng 

cho các cư dân 

Quận 2 

169 Đại học 

Trường Nuôi 

Dạy Trẻ Khiếm 

Thị Phú Yên 

300 Học Sinh 

Lưu Thị Quỳnh Trâm 
ThS.Trần Ngọc 

Nam 

Thiết kế 

Trường Nuôi 

Dạy Trẻ 

Khiếm Thị Phú 

Yên 300 Học 

Sinh 

170 Đại học 

Resort Nghỉ 

Dưỡng Nhơn 

Hải  Bình Định 

Phan Lương Bảo Trân ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế không 

gian lưu trú, 

nghỉ dưỡng tại 

Bình Định 

171 Đại học 

Bảo Tàng Khoa 

Học Vũ Trụ 

Q2,Tphcm 3,5 

Ha 

Võ Đài Trang KTS.Lê Văn Đắc 

Bảo tàng trưng 

bày và lưu trữ 

các sản phẩm 

công nghệ vũ 

trụ qua các thời 

kỳ 

172 Đại học 

Cảng Du Lịch 

Quốc Tế Phan 

Thiết 

Vũ Thị Thu Trang 
GVC.ThS.Nguyễ

n Đình Minh 

Thiết kế nhà ga 

đến và đi dùng 

cho khách du 

lịch quốc tế 

đường biển 

173 Đại học 

Cao Ốc Vp Kết 

Hợp Thương 

Mại Tp.Hcm 25 

Tầng 

Phạm Trần Thanh Trang ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế không 

gian làm việc 

kết họp thương 

mại - dịch vụ 

tại Tp.HCM 

174 Đại học 

Trung Tâm Văn 

Hóa Thiếu Nhi 

H'Mông - Suối 

Phèn Đăk Nông 

15-2 Ha 

Phạm Thị Huyền Trang 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế Trung 

Tâm Văn Hóa 

Thiếu Nhi 

H'Mông - Suối 

Phèn Đăk 

Nông 15-2 Ha 

175 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Biển Phan 

Thiết - Bình 

Thuận 250 

Phòng 

Trần Minh Triết 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Phan 

Thiết 

176 Đại học 

Trung Tâm Vui 

Chơi Khoa Học 

Thiếu Nhi 

Tp.Hồ Chí Minh 

3 Ha 

Trần Minh Triết 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế Trung 

Tâm Vui Chơi 

Khoa Học 

Thiếu Nhi 

Tp.Hồ Chí 

Minh 3 Ha 

177 Đại học 

Trung Tâm 

Triễn Lãm Và 

Giao Lưu Điện 

Ảnh  Tp.Hồ Chí 

Minh 3Ha 

Lê Đông Triều 

ThS.Trương 

Nguyễn Hồng 

Quang 

Thiết kế Trung 

Tâm Triễn 

Lãm Và Giao 

Lưu Điện Ảnh  
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Tp.Hồ Chí 

Minh 3Ha 

178 Đại học 

TT Vui Chơi 

Sáng Tạo Trẻ 

Em Tphcm 3 Ha 

Trần Thị Diễm Trinh 
ThS.Trần Ngọc 

Nam 

Thiết kế trung 

tâm vui chơi, 

giải trí, học tập 

cho Thiếu nhi 

tại Vũng Tàu 

179 Đại học 

Viện Điều 

Dưỡng Tp. Nha 

Trang 

Lê Nguyễn Tú Trinh 
ThS.Nhan Quốc 

Trường 

Thiết kế trung 

tâm chăm sóc 

sức khỏe tại 

Nha Trang 

180 Đại học 

Trung Tâm Trãi 

Nghiệm Và Phát 

Triển Du Lịch 

Làng Chài Bình 

Thuận 

Trương Văn Trung ThS.Lê Việt Nga 

Thiết kế Trung 

Tâm Trãi 

Nghiệm Và 

Phát Triển Du 

Lịch Làng 

Chài Bình 

Thuận 

181 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

An Phú -  An 

Giang 3-6 Ha 

Nguyễn Hoàng Tú Tú 
ThS.Mai Lê 

Ngọc Hà 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa An 

Phú -  An 

Giang 3-6 Ha 

182 Đại học 

Bảo Tàng Tự 

Nhiên Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh Q.2, 

Tp.Hồ Chí Minh 

4 Ha 

Trần Anh Tuấn 
ThS.Trần Đình 

Nam 

Bảo tàng trưng 

bày và lưu trữ 

các vật phẩm 

các hệ sinh thái 

tự nhiên 

183 Đại học 

Trường Tiểu 

Học Nội Trú 

Vùng Cao Hà 

Giang 2,5 Ha 

Hà Anh Tuấn 
TS.Trương 

Thanh Hải 

Thiết kế 

Trường Tiểu 

Học Nội Trú 

Vùng Cao Hà 

Giang 2,5 Ha 

184 Đại học 

Trung Tâm 

Triển Lãm Thời 

Trang Q.2, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Vũ Thanh Tùng 
GVC.KTS.Nguy

ễn Văn Việt 

Thiết kế Trung 

Tâm Triển 

Lãm Thời 

Trang Q.2, 

Tp.Hồ Chí 

Minh 

185 Đại học 

Trung Tâm Tư 

Vấn Và Chăm 

Sóc Trẻ Rối 

Loạn Hành Vi  

Tp.Hcm 3-4 Ha 

Huỳnh Thanh Tùng 
ThS.Nguyễn 

Bích Hoàn 

Thiết kế Trung 

Tâm Tư Vấn 

Và Chăm Sóc 

Trẻ Rối Loạn 

Hành Vi  

Tp.Hcm 3-4 

Ha 

186 Đại học 

Bệnh Viện Chấn 

Thương Chỉnh 

Hình  Thủ 

Trần Quang Ty KTS.Lê Văn Đắc 

Thiết kế bệnh 

viện chuyên 

khoa chấn 

thương chỉnh 
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Thiêm 450 

Giường 

hình tại Tp. Hồ 

Chí Minh 

187 Đại học 

Bảo Tàng Lịch 

Sử Tây Nguyên 

Lâm Đồng 4.5 

Ha 

Nguyễn Vi Vân 
ThS.Cao Đình 

Sơn 

Bảo tàng trưng 

bày các giá trị 

văn hóa - Lịch 

sử Tây Nguyên 

188 Đại học 

Khu Du Lịch 

Trãi Nghiệm 

Nông Nghiệp 

Cầu Đất - Lâm 

Đồng 500 Người 

Trần Nguyễn Phi Việt 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế không 

gian lưu trú và 

trãi nghiệm 

cho khách du 

lịch tại Cầu 

Đất - Lâm 

Đồng 

189 Đại học 

TT Sinh Hoạt 

Văn Hóa Các 

Dân Tộc Vùng 

Mộc Châu - Sơn 

La Sơn La 3-4 

Ha 

Nguyễn Phan Thành Vinh 
TS.Lê Quang 

Ninh 

Thiết kế TT 

Sinh Hoạt Văn 

Hóa Các Dân 

Tộc Vùng Mộc 

Châu - Sơn La 

Sơn La 3-4 Ha 

190 Đại học 

Khách Sạn Du 

Lịch Buôn Mê 

Thuột Đắc Lắc 

Hồ Châu Hoàng Vĩnh 
GVC.KTS.Nguy

ễn Văn Việt 

Thiết kế không 

gian lưu trú 

cho khách du 

lịch tại Buôn 

Mê Thuột 

191 Đại học 

Trung Tâm Phát 

Triển Thể Thao 

Điện Tử Việt 

Nam 

Bùi Anh Vũ 
GVC.KTS.Nguy

ễn Văn Việt 

Thiết kế Trung 

Tâm Phát 

Triển Thể 

Thao Điện Tử 

Việt Nam 

192 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Văn Hóa  

An Giang 4-5 

Ha 

Uông Đại Vũ 
ThS.Trần Đình 

Nam 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Văn Hóa  An 

Giang 4-5 Ha 

193 Đại học 

TT Giao Lưu 

Sinh Hoạt Văn 

Hóa Xứ Quảng 

Quảng Ngãi  3-5 

Ha 

Đặng Thành Vũ 
ThS.Trần Đình 

Nam 

Thiết kế TT 

Giao Lưu Sinh 

Hoạt Văn Hóa 

Xứ Quảng 

Quảng Ngãi  3-

5 Ha 

194 Đại học 

TT Nghiên Cứu 

Sinh Vật Biển 

Nha Trang Nha 

Trang 2,5 Ha 

Nguyễn Huy Vũ 
TS.Lê Quang 

Ninh 

Thiết kế TT 

Nghiên Cứu 

Sinh Vật Biển 

Nha Trang Nha 

Trang 2,5 Ha 

195 Đại học 

TT Sinh Hoạt 

Văn Hóa Thanh 

Niên Tỉnh Tiền 

Giang  Mỹ Tho 

3,5 Ha 

Bùi Lê Vũ 
PGS.TS.Nguyễn 

Khởi 

Thiết kế TT 

Sinh Hoạt Văn 

Hóa Thanh 

Niên Tỉnh Tiền 

Giang  Mỹ Tho 

3,5 Ha 
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196 Đại học 

Thư Viện Tổng 

Hợp Tỉnh Bình 

Dương  

Trần Như Lê Vy 
ThS.Nhan Quốc 

Trường 

Thiết kế không 

gian đọc và lưu 

trữ sách cộng 

đồng tại Bình 

Dương 

197 Đại học 

Trung Tâm Sinh 

Hoạt Làng Dệt 

Zèng A Lưới - 

Người Tà Ôi - 

Thừa Thiên Huế 

2Ha 

Nguyễn Nhật Ái Vy 
ThS.Nguyễn 

Bích Hoàn 

Thiết kế Trung 

Tâm Sinh Hoạt 

Làng Dệt Zèng 

A Lưới - 

Người Tà Ôi - 

Thừa Thiên 

Huế 2Ha 

198 Đại học 

TT Văn Hóa 

Thiếu Nhi Vũng 

Tàu 2-3 Ha 

Nguyễn Vũ Tường Vy 
KTS.Phạm Quốc 

Thắng 

Thiết kế TT 

Văn Hóa Thiếu 

Nhi Vũng Tàu 

2-3 Ha 

199 Đại học 

Trường PTTh 

Nội Trú Tịnh 

Biên - An Giang 

Trần Thị Trúc Xinh 
GVC.ThS.Nguyễ

n Thị Kim Tú 

Thiết kế 

Trường PTTh 

Nội Trú Tịnh 

Biên - An 

Giang 

 

 

11. Thiết kế nội thất 

 

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 
INARI Hotel Tạ Nguyễn Hoài An 

Phan Nguyên 

Bảo 

  

2 Đại học HOIAN;S 

Moment 

restaurant 

Trần Ngọc Minh Anh 
Nguyễn Trần 

Duy Nhất 

  

3 Đại học 
nhà hàng Maori Trương Trâm Anh 

Nguyễn Hũu Đạt 

Sanh 

  

4 Đại học 
Đạ Lạch Resort Lý Huỳnh Bảo 

Nguyễn Hùng 

Tiên 

 

5 Đại học Bụi biển 

homstay 
Nguyễn Thái Bình Võ Hữu Trung 

 

6 Đại học Xích lô 

Restaurant 
Lưu Thị Hà Châu 

Nguyễn Trần 

Duy Nhất 

 

7 Đại học OK ombok 

Restaurant 
Mai Chí Công Lê Long Vĩnh 

 

8 Đại học Nhà hàng chay 

Vô Ưu 
Trần Tiểu Cường 

Hoàng Vinh 

Phong 

 

9 Đại học Sapphire 

Penthouse 
Nguyễn Nhật Đình 

Nguyễn Trần 

Duy Nhất 

 

10 Đại học Biệt Thự Bình 

Dương 
Lê Phạm Duy Võ Hữu Trung 

 

11 Đại học Maxim's Saigon 

restaurant 
Tạ Mai Anh Duy 

Phan Thắng Thái 

Hoà 
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12 Đại học 
Rusalka resort Phạm Nguyễn Minh Hải 

Phạm Quốc 

Phong 

 

13 Đại học Moka homestay La Ngọc Hân Võ Hữu Trung  

14 Đại học 
Đất Cù hotel Văn Ngọc Mai Hân 

Phạm Quốc 

Phong 

 

15 Đại học Văn phòng 

Aiesec 
Nguyễn Phạm Gia Hân 

Hồ Thị Thanh 

Nhàn 

 

16 Đại học Nhà hàng Om 

(phước tích) 
Phạm Thị Thúy Hằng Lê Long Vĩnh 

 

17 Đại học HAN Korea 

restaurant 
Lâm Mỹ Hảo 

Phan Nguyên 

Bảo 

 

18 Đại học Phố- khu giao 

lưu văn hóa ẩm 

thực Nhật Bản 

La Thị Mỹ Hậu Lê Long Vĩnh 

 

19 Đại học Star TREK 23-

09 Bar 
Đỗ Hoàng 

Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

 

20 Đại học Different 

Lounge 
Hà Thanh Hồng 

Hoàng Vinh 

Phong 

 

21 Đại học Naruto 

Playground 
Đoàn Trường Huy 

Phan Thắng Thái 

Hoà 

 

22 Đại học Uzume 

restaurant 
Nguyễn Vũ Gia Huy 

Hoàng Vinh 

Phong 

 

23 Đại học Thiệu Xuân Hội 

An nhà hàng 
Lê Thị Kiều Khánh 

Phạm Quốc 

Phong 

 

24 Đại học The Air station 

Pub 
Tô Hoàng Lan 

Hồ Thị Thanh 

Nhàn 

 

25 Đại học Công ty 

Creatory 
Nguyễn Thúy Liên 

Hoàng Vinh 

Phong 

 

26 Đại học Black Rose 

Restaurant 
Phương Hòa Lộc 

Nguyễn Hũu Đạt 

Sanh 

 

27 Đại học Sarugaku 

restaurant 
Nguyễn Thị Hải Ly Ngô Hoàmg Việt 

 

28 Đại học hồn đất boutiqe 

Hotel 
Võ Lê Trà My 

Nguyễn Hùng 

Tiên 

 

29 Đại học Nhà hàng Diều  Nguyễn Nhật Nam Võ Hữu Trung  

30 Đại học Bravi'os 

Gueshouse 
Nguyễn Diễm Ngọc 

Phạm Quốc 

Phong 

 

31 Đại học Nhà Hàng 

Egyptian Blue 
Phan Kim Bảo Ngọc 

Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

 

32 Đại học 
Razuo Tea Nguyễn Minh Anh Nhật 

Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

 

33 Đại học 
Railway bistro Trịnh Phương Nhi 

Hồ Thị Thanh 

Nhàn 

 

34 Đại học Khách sạn 

Casablanca 
Trần Mỹ Nhi 

Phạm Quốc 

Phong 

 

35 Đại học 
Yi Restaurant Vỏ Thị Tuyết Nhung 

Hồ Thị Thanh 

Nhàn 

 

36 Đại học I am chaos café Lê Nguyễn Hồng Nhung Lê Long Vĩnh  

37 Đại học 
Cốm Restaurant 

Nguyễn Song Hoàng 

Oanh 

Nguyễn Trần 

Duy Nhất 
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38 Đại học 
Chợ lớn Hotel Lưu Vĩnh Phát 

Nguyễn Hũu Đạt 

Sanh 

 

39 Đại học Sai peng Guest 

House 
Nguyễn Bảo Phi 

Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

 

40 Đại học khách sạn - La 

veranda 
Nguyễn Thị Hồng Phúc 

Nguyễn Hùng 

Tiên 

 

41 Đại học Nhà hàng nhật 

bản 
Mai Như Quỳnh 

Hồ Thị Thanh 

Nhàn 

 

42 Đại học 
Hygge coffe Phạm Thị Trúc Quỳnh 

Phan Nguyên 

Bảo 

 

43 Đại học 
Nest hotel Tống Thị Kim Sang 

Nguyễn Chí 

Dũng 

 

44 Đại học Pub Angel and 

onddemon 
Hoàng Minh Sang 

Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

 

45 Đại học Hào sĩ phường 

boutique hotel 
Đặng Trương Sang 

Nguyễn Hũu Đạt 

Sanh 

 

46 Đại học Coffee book 

Miên Man 
Phạm Tấn Tài 

Phan Thắng Thái 

Hoà 

 

47 Đại học Aquamarine 

resort 
Nguyễn Thị Hồng Thắm 

Phạm Quốc 

Phong 

 

48 Đại học 
LEO Restaurant Huỳnh Quốc Thắng 

Nguyễn Hùng 

Tiên 

 

49 Đại học The Hoiseman 

pub 
Nguyễn Công Thành 

Nguyễn Chí 

Dũng 

 

50 Đại học Nam Hải Spa Võ Thị Thu Thảo Lê Long Vĩnh  

51 Đại học 
Sunny's House Lâm Tuyết Thảo 

Hoàng Vinh 

Phong 

 

52 Đại học S-mystical - Con 

dao resort 
Nguyễn Hoàng Thông 

Nguyễn Trần 

Duy Nhất 

 

53 Đại học 
Brumm café Đỗ Minh Thông 

Hoàng Vinh 

Phong 

 

54 Đại học Homestay Hẻm 

Xuân 
Đôn Hoàng Anh Thư 

Phan Thắng Thái 

Hoà 

 

55 Đại học Homestay "Dìa 

Quơ"  
Lê Thị Anh Thư 

Phạm Quốc 

Phong 

 

56 Đại học Ô chài boutique 

hotel 
Nguyễn Thị Bích Thủy 

Nguyễn Hùng 

Tiên 

 

57 Đại học La Douce Vie 

Restaurant 
Nguyễn Hồng Nhật Thy 

Phan Thắng Thái 

Hoà 

 

58 Đại học D.E Graftbeer Nguyễn Thái Thủy Tiên Ngô Hoàmg Việt  

59 Đại học Nhà Hàng 

hương Ý 
Nguyễn Thị Bích Tiên 

Phan Nguyên 

Bảo 

 

60 Đại học K'OUNS 

Restaurant 
Lê Lâm Thạch Tiển 

Nguyễn Trần 

Duy Nhất 

 

61 Đại học Nhà hàng Âm 

Phủ 
Lê Ngô Ngọc Tín Lê Long Vĩnh 

 

62 Đại học 
Lanna restaurant Đào Mạnh Vĩnh Toàn 

Phan Thắng Thái 

Hoà 

 

63 Đại học apsara Spa (for 

men) 
Nguyễn Thị Bích Trâm 

Hoàng Vinh 

Phong 

 



848 

 

64 Đại học 
Avatar cinema Ngô Thị Minh Trâm 

Nguyễn Trần 

Duy Nhất 

 

65 Đại học salanganes 

restaurant 
Mai Phạm Bích Trân 

Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

 

66 Đại học điển điển 

restaurant 
Hà Lê Huyền Trang 

Nguyễn Hùng 

Tiên 

 

67 Đại học 
Aphrodite Spa Nguyễn Thị Thu Trang 

Nguyễn Chí 

Dũng 

 

68 Đại học The dreamer 

studio 
Nguyễn Thị Hiền Trinh 

Phan Thắng Thái 

Hoà 

 

69 Đại học 
Majestic hotel Trương Khả Tú 

Phan Nguyên 

Bảo 

 

70 Đại học 
Sabrina café Võ Thị Thảo Uyên 

Phan Nguyên 

Bảo 

 

 

12. Kỹ thuật xây dựng 

 

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 
Chung cư 

Morning Star 
Nguyễn Văn Nhật Công  

 GVC.TS 

Nguyễn Khắc 

Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 
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2.  Đại học 
Chung cư Sơn 

Kỳ II 
Võ Duy Bảo 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

3.  Đại học 
Chung cư Lê 

Thành 
Trần Văn Trường 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 
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3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

4.  Đại học 

Chung cư cao 

cấp An Phú 

Giang 

Trần Ngọc Bình 
GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

5.  Đại học 
Chung cư 

SUNSIRE 
Vương Trọng Thi 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 
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• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

6.  Đại học 
Cao ốc ăn phòng 

Licogi 18 
Phạm Ngọc Minh Nhật 

Th.S Bùi Nam 

Phương 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 
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• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

7.  Đại học 

Trụ sở chi cục 

thuế tỉnh Bình 

Thuận 

Võ Thị Hòa 
Th.S Bùi Nam 

Phương 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

8.  Đại học 

Bệnh viện thẩm 

mỹ JW_JW 

Tower 

Nguyễn Phúc Lộc 
Th.S Bùi Nam 

Phương 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 
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• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

9.  Đại học 
Stanford 

Apartment 
Vũ Thế Vinh 

Th.S Bùi Nam 

Phương 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

10.  Đại học 

Ký túc xá Đại 

học Tôn Đức 

Thắng 

Bùi Ngọc Toàn 
Th.S Bùi Nam 

Phương 

1. Kết cấu 

(60%) 
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• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

11.  Đại học 
Chung cư Gia 

Định 
Lê Đức Huy 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 
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• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

12.  Đại học 
Chung cư Thống 

Nhất 
Phan Công Tín 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

13.  Đại học 
Chung cư Thống 

Nhất 
Trần Thanh Hậu 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 
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• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

14.  Đại học 
Chung cư Hoàng 

Bình 
Diệp Màu Minh Đăng 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 
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cọc và đào 

đất hố móng. 

15.  Đại học 
Khu dân cư 

Cityland 751 
Lương Thế Anh 

Th.S Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

16.  Đại học 
Chung cư Mỹ 

Kim 
Lê Thị Yến Nhi 

Th.S Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 
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móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

17.  Đại học 
Chung cư Thịnh 

Vượng 
Lương Thế Nam 

Th.S Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

18.  Đại học 
Chung cư Đất 

Lành TP.HCM  
Võ Thanh Vũ 

Th.S Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 
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• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

19.  Đại học 
Chung cư Gia 

Phát 
Huỳnh Công Tiến 

Th.S Lê Thanh 

Loan 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 
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sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

20.  Đại học 
Văn phòng cho 

thuê Tân Bình 
Huỳnh Quang Vũ 

Th.S Lê Thanh 

Loan 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

21.  Đại học 

Văn phòng kết 

hợp nhà ở gia 

đình BCONS 

TOWER - Bình 

Thạnh 

Lê Thanh Phong 
Th.S Lê Thanh 

Loan 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 



861 

 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

22.  Đại học 
Tòa nhà Lưu trữ 

Quốc gia 
Đỗ Văn Tương 

TS Nguyễn 

Hoàng Tùng 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

23.  Đại học 
Chung cư Gia 

Định  
Vương Đình Minh Hoàng 

TS Nguyễn 

Hoàng Tùng 

1. Kết cấu 

(60%) 
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• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

24.  Đại học 

Chung cư cao 

tầng 241 Nguyễn 

Văn Luông 

Nguyễn Quang Vinh 
TS Nguyễn 

Hoàng Tùng 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 



863 

 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

25.  Đại học 
Chung cư 151 

TP.HCM 
Đinh Hoàng Gia 

TS Nguyễn 

Hoàng Tùng 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

26.  Đại học 
Chung cư cao 

cấp NƠ 19 
Đinh Đức Đức 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 
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• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

27.  Đại học 

Nhà Cao tầng 

Đinh Tiên 

Hoàng 

Đinh Hoàng Nhật Duy 
KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 
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cọc và đào 

đất hố móng. 

28.  Đại học 
Chung cư Hùng 

Vương 
Nguyễn Duy Hoàng 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

29.  Đại học 
Chung cư Gia 

Phú 
Trịnh Bão Toàn 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 
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móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

30.  Đại học 

Chung cư 

Diamond 

Residence 

Trần Thị Lành 
KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

31.  Đại học 
Trường Chính trị 

Trần Phú 
Phạm Đức Tiến 

KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 
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• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

32.  Đại học 

Chung cư 

Trương Đình 

Hội 

Nguyễn Thanh Linh 
KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 
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sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

33.  Đại học 
Chung cư 18 

tầng 
Nguyễn Duy Ân 

KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

34.  Đại học 
Chung cư Tân 

Tạo 
Trần Chí Phong 

ThS Nguyễn 

Trần Trung 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 
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2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

35.  Đại học 
Cao ốc Cao 

Đẳng Dầu Khí 
Lê Minh Tâm 

ThS Nguyễn 

Trần Trung 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

36.  Đại học 
Chung cư Hoa 

Sen 
Bùi Đình Vương Quốc 

ThS Nguyễn 

Trần Trung 

1. Kết cấu 

(60%) 
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• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

37.  Đại học 
Chung cư The 

Harmona 
Huỳnh Bá Thịnh 

ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 
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• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

38.  Đại học 

Chung cư Cao 

cấp Hope 

Garden 

Nguyễn Thành Long 
ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

39.  Đại học Cao ốc Đất Việt Trần Công Nguyên 
ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 
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• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

40.  Đại học 

Tòa nhà văn 

phòng Điện Biên 

Phủ 

Lê Văn Tuấn 
ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 
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cọc và đào 

đất hố móng. 

41.  Đại học 
Chung cư Tân 

Bình 
Trịnh Hoàng Long 

ThS Hoàng 

Quốc Thanh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

42.  Đại học 
Chung cư Gia 

Phúc 
Nguyễn Gia Bảo 

ThS Hoàng 

Quốc Thanh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 
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móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

43.  Đại học 
Chung cư Đại 

Việt 
Lâm Minh Đại 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

44.  Đại học 

Chung cư An 

Dương Vương 

(Lào Cai) 

Nguyễn Minh Triết 
GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 
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• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

45.  Đại học 
Chung cư Gia 

Phúc 
Nguyễn Hữu Khương 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 
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sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

46.  Đại học 

Chung cư 

Dreamhome 

Residence 

Lâm Hữu Nhân 
GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

47.  Đại học 
Chung cư Lữ 

Gia 
Lâm Trường Sơn 

ThS Nguyễn 

Quốc Thông 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 
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2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

48.  Đại học 
Trụ Sở báo 

Người lao động 
Nguyễn Tấn Lộc 

ThS Nguyễn 

Quốc Thông 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

49.  Đại học 
chung cư An Phú 

Lô B 
Nguyễn Quốc Việt 

ThS Nguyễn 

Quốc Thông 

1. Kết cấu 

(60%) 
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• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

50.  Đại học 
Chung cư Đại 

Phúc Town 
Mai Thiên Phú ThS Võ Bá Tầm 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 
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• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

51.  Đại học 
Cao ốc Nguyễn 

Hữu Cảnh 
Nguyễn Hoàng Trung ThS Võ Bá Tầm 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

52.  Đại học 
Nhà là việc tỉnh 

ủy Bình Thuận 
Nguyễn Đức Lập ThS Võ Bá Tầm 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 



880 

 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

53.  Đại học 
Chung cư cao 

cấp Lyberty 
Hồ Gia Lộc ThS Võ Bá Tầm 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 
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cọc và đào 

đất hố móng. 

54.  Đại học 
Chung cư Thiên 

An Building 
Phan Công Phúc 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

55.  Đại học 
Chung cư Gia 

Phát 
Đỗ Nguyễn Cường Thịnh 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 
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móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

56.  Đại học 
Cao ốc văn 

phòng Đạt Gia 
Ngô Thành Tây 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

57.  Đại học 
Chung cư Hòa 

Tâm 
Nguyễn Quang Thái 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 
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• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

58.  Đại học 
Ngân hàng Liên 

Việt Post bank 
Nguyễn Đình Huấn 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 
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sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

59.  Đại học 
Chung cư cao 

cấp Hoàng Long 
Lê Trương Hoàng Sơn 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

60.  Đại học Cao ốc Đất Việt Nguyễn Văn Đãng 
KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 
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2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

61.  Đại học Chung cư Hotico Nguyễn Chí Thịnh 
KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 
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62.  Đại học 

Cao ốc văn 

phòng 

Techcombank 

Nguyễn Minh Tâm 
KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

63.  Đại học Chung cư Lavita 
Nguyễn Ngọc Hương 

Thảo 

ThS Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 
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3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

64.  Đại học 

Ngân hàng đầu 

tư và phát triển 

Long An 

Huỳnh Quang Một 
ThS Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

65.  Đại học 

Cao ốc văn 

phòng NEW 

PARASISE 

Hồ Diệp Mìn Phước 
ThS Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 
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• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

66.  Đại học 
Chung cư Phan 

Xích Long 
Nguyễn Hữu Thạnh 

ThS Lê Thanh 

Loan 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 
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• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

67.  Đại học 
chung cư Mỹ 

Khánh 
Trương Đăng Vĩnh 

ThS Lê Thanh 

Loan 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

68.  Đại học 
Chung cư cao 

cấp Victory 
Đoàn Minh Trí 

ThS Lê Thanh 

Loan 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 
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• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

69.  Đại học 

ĐỢT HỌC KỲ 

II NĂM HỌC 

2018 - 2019 

   

70.  Đại học 
Chung cư Lapaz 

Tower 
Phạm Đức Tiến 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 
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71.  Đại học 
Chung cư Thống 

Nhất 
Nguyễn Trọng Phúc 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

72.  Đại học 
Cao Ốc Nguyễn 

Hữu Cảnh 
Lê Thiên Phú 

GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 
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3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

73.  Đại học 

Cao Ốc văn 

phòng 

Techcombank 

Vũ Văn Hưởng 
GVC.TS Nguyễn 

Khắc Cường 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

74.  Đại học 
Chung cư An 

Phú Giang 
Mạnh Phú Quốc 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 
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• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

75.  Đại học 
Căn hộ Hausneo 

Quận 9 
Dương Tấn Vinh 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 
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• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

76.  Đại học 
Chung cư B1 

Charm Plaza 
Đinh Minh Đức 

KS Huỳnh 

Thanh Điệp 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

77.  Đại học 
Nhà ở cao tầng 

quận 6 
Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt 

ThS Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 
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• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

78.  Đại học 
Chung cư An 

Phú Đông 
Nguyễn Đặng Bảo Trân 

ThS Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

79.  Đại học 
Chung cư Lữ 

Gia 
Hồ Xuân Quang 

ThS Lê Đỗ 

Phương An 

1. Kết cấu 

(60%) 
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• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

80.  Đại học 
Chung cư Lê 

Thành 
Trần Thái Dương 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 
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• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

81.  Đại học 
Chung cư Gia 

Định 
Nguyễn Trọng Kha 

ThS Từ Đông 

Xuân 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

82.  Đại học 
Chung cư Quận 

4 
Nguyễn Tấn Đạt 

KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 
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• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

83.  Đại học 
Chung cư Phú 

Nhuận 
Diệp Màu Minh Đăng 

KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 
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cọc và đào 

đất hố móng. 

84.  Đại học Chung cư quận 9  Nguyễn Văn Giáp 
KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

85.  Đại học 
Chung cư Lapaz 

Tower 
Phạm Văn Sáng 

KS Trần Xuân 

Vinh 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 
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móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

86.  Đại học 

Chung cư cao 

cấp Hoàng Văn 

Thụ 

Nguyễn Văn Nghĩa 
ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

87.  Đại học 

Chung cư cao 

cấp Mosscow 

Tower 

Phan Thanh Tân 
ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 
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• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

88.  Đại học 

Chung cư 

Nguyễn Văn 

Luông 

Lê Quốc Hưng 
ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 
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sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

89.  Đại học 
Tòa nhà Văn 

phòng 
Lê Võ Đại Trí 

ThS Ngô Vi 

Long 

1. Kết cấu 

(60%) 

• Tính toán sàn 

tầng điển 

hình. 

• Tính toán cầu 

thang bộ 1 

tầng. 

• Tính toán bể 

nước. 

• Thiết kế 1 

khung của 

công trình. 

2. Nền móng 

(20%) 

• Tính 1 

phương án 

móng sâu : 

móng cọc  

BTCT 

3. Thi công 

(20%) 

• Thi công lắp 

dựng ván 

khuôn cho 1 

sàn tầng điển 

hình. 

• Phương án 

thi công ép 

cọc và đào 

đất hố móng. 

 

 

13. Ngôn ngữ Anh 

 

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 

Attitudes of 

English majors 

at VLU towards 

the application 

of mobile-

assisted 

language 

learning to 

Kim Trang Quang Đỉnh 
ThS. Nguyễn 

Huy Cường 

This paper was 

carried out 

with a prior 

purpose: to 

investigate the 

attitudes of 

English majors 

studying at 
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language skills 

improvement 

Van Lang 

University 

towards the 

integration of 

MALL – 

Mobile-

assisted 

language 

learning. The 

findings from 

the survey 

showed that 

the participants 

responded in 

favorable way 

towards the 

application of 

MALL, even 

though a small 

proportion of 

them showed 

their choices to 

go against such 

integration. It 

was discovered 

that any form 

of MALL that 

has been 

applied by the 

Faculty is still 

not significant, 

however, the 

benefits have 

been proved to 

outweigh the 

drawbacks that 

MALL might 

have. It was 

proposed that 

lecturers at the 

Faculty and the 

learners should 

be both 

familiarized 

with this 

technology-

equipped style 

of learning 

when living in 

this rapid 

developing era 

of technology 
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in order to suit 

nowadays’ 

modern life. 

2 Đại học 

Graduation 

paper proposal 

computer-

assisted 

language 

learning: 

instructors' 

practices and 

perceptions at 

Vanlang 

university 

Nguyễn Thị Thanh Hân 
ThS. Phạm Thị 

Thùy Trang 

This paper 

identifies the 

common 

CALL 

practices 

among the 

instructors of 

the Foreign 

Languages 

Faculty at Van 

Lang 

University, 

along with 

their 

perceptions 

towards this 

method. The 

findings of this 

study led to 

some 

recommendatio

ns to elevate 

and expand the 

integration of 

CALL into 

both teaching 

and learning of 

languages.  

3 Đại học 

The production 

of English 

vowels among 

intermediate 

EFL learners: 

error patterns 

and learners' 

perceptions 

Võ Thị Hồng Hạnh 
ThS. Phạm Thị 

Thùy Trang 

Research on 

pronunciation 

teaching and 

learning has 

demonstrated 

that 

pronunciation 

is the most 

important 

factor to speak 

English 

fluently. 

Although 

English vowels 

has been 

recognized as a 

critical 

determinant of 

speaking, not 

much research 

has been 
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focused on 

investigating 

vowel errors 

and learners’ 

perceptions 

towards 

pronouncing 

vowels. This 

thesis was 

conducted with 

the aim of 

determining 

whether 

learners had 

difficulty 

producing 

English 

vowels, 

showing their 

vowel errors, 

and exploring 

their 

perceptions 

about the 

pronunciation 

teaching and 

learning. The 

findings of this 

study led to 

some 

suggestions to 

avoid vowel 

errors and 

enhance 

learners’ 

pronunciation 

skill. 

4 Đại học 

Investigation 

into difficulties 

and strategies in 

listening 

comprehension 

encountered of 

English majored 

sophomores at 

Vanlang 

university  

Võ Ngọc Hiếu 
ThS. Huỳnh Lê 

Phượng Cơ 

Listening is 

one of the most 

important 

skills in 

English 

language 

learning. 

However, for 

EFL students 

who encounter 

various kinds 

of problems, 

listening is 

considered one 

of the difficult 
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skills to 

master. 

This study was 

conducted with 

the 

participation of 

two hundred 

and seventy 

sophomores of 

Faculty of 

Foreign 

Languages at 

Van Lang 

University 

with the aim of 

investigating 

students’ 

listening 

solutions based 

on problems 

they face. As a 

result, students 

develop their 

listening 

competency.  

The results of 

the study may 

also be 

beneficial for 

the researchers 

having interest 

in listening 

skill. 

5 Đại học 

Problems and 

solutions to 

improve Chinese 

writing skills for 

students at 

Faculty of 

Foreign 

Languages 

Vanlang 

University 

Lâm Thanh Mai 
ThS. Ngô Thị 

Cẩm Thùy 

The 

thesis is built 

with attempts 

to study the 

subjective and 

objective 

difficulties of 

students while 

they are 

studying the 

ability to write 

Chinese. After 

that, the 

researcher will 

make an effort 

to find out 

reasons for 

those problems 

and work out 
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with effective 

solutions for 

teachers and 

students in 

teaching and 

learning 

Chinese 

writing skill 

6 Đại học 

EFL Teachers' 

practices and 

perspectives on 

using videos to 

scaffold learners' 

listening skills 

Huỳnh Tiểu My 

ThS. Đường 

Thanh Hùng 

Đức 

Listening 

comprehension 

is an important 

and 

challenging 

skill for many 

EFL learners, 

so the role of 

instructors in 

listening 

instruction 

seems to be of 

significance. 

Prior studies 

appear to 

consider the 

effectiveness 

of teaching 

techniques in a 

three-stage 

lesson – 

prelistening, 

while-

listening, and 

post-listening. 

To research 

teachers‟ use 

of videos, as an 

audio-visual 

material, in 

listening 

instruction and 

teachers‟ 
perspectives on 

this 

application, the 

study will be 

conducted 

from March 17 

to May 10, 

2019. 

Participants are 

lecturers who 

are currently 
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teaching 

English at Van 

Lang 

University. 

The only 

instrument is 

interview. 

Findings help 

express the 

way the 

lecturers use 

videos in 

listening 

instruction and 

their views on 

its benefits and 

drawbacks. 

This study 

might 

recommend a 

few solutions 

to the 

application of 

videos in 

teaching 

listening at the 

local 

educational 

context.  

7 Đại học 

The effects of 

morphological 

awareness on 

English 

vocabulary 

diversity of 

English-majored 

students at 

Vanlang 

University 

Huỳnh Thiên Nga  
ThS. Lê Thị 

Ngọc Diệp 

   This study 

has analyzed 

the impact of 

morphological 

treatment in 

English 

morphological 

awareness task. 

The core 

purpose of this 

research is to 

understand the 

relationship 

between 

morphological 

awareness and 

vocabulary 

knowledge of 

English-major 

students at Van 

Lang 

University.  
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8 Đại học 

An analysis into 

speaking 

strategies 

influencing 

students' English 

speaking skill for 

English-majored 

student at 

Vanlang 

university 

Nguyễn Phúc Đông Phong 
ThS. Huỳnh Lê 

Phượng Cơ 

When it was 

discovered that 

there were a lot 

of English-

majored 

students at Van 

Lang 

University 

after the 

second year, 

their speaking 

result was not 

really 

satisfactory. 

This study was 

conducted to 

investigate the 

difficulties that 

third-year 

students are 

often faced 

with when 

learning to 

speak English, 

and learning 

strategies they 

have used to 

overcome 

these 

difficulties. 

The survey 

result shows 

that most 

students are 

still faced with 

many 

difficulties, 

especially 

emotion-

related ones. 

These students 

have used a 

variety of 

learning 

strategies to 

deal with their 

own speaking 

problems. 

However, there 

are differences 

in the extent to 

which these 
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strategies are 

used by them. 

From the 

results of this 

survey, 

students should 

be more 

encouraged by 

teachers to use 

learning 

strategies more 

frequently to 

achieve better 

learning 

outcomes, and 

be more 

confident to 

speak English 

without fear of 

making 

mistakes or 

shyness. 

9 Đại học 

Motivations of 

learning English: 

a study of 

Foreign 

Languages 

Faculty's 

undergraduates 

at Vanlang 

university 

Võ Từ Hồng Phúc 
ThS. Ngô Thị 

Cẩm Thùy 

When it comes 

to learning a 

foreign 

language, 

motivation has 

always been 

widely 

recognized as 

one of the most 

important 

factors 

affecting 

learners’ 

results. 

However, a 

large number 

of university 

students seem 

to demotivate 

their efforts to 

learn English 

which leads to 

low efficiency 

or 

relinquishing. 

Although we 

have 

improvement 

in contents of 

lessons and 
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teaching 

methods, the 

effect of 

learning 

foreign 

language will 

be enhanced if 

it encourages 

students’ 

learning 

motivation. 

Therefore, 

determining 

the cause and 

finding out the 

solution for 

demotivation 

plays an 

important role 

in teaching 

activities. The 

purpose of this 

study was the 

role of 

motivation in 

learning 

English as 

foreign 

language by 

examining 

impacts of 

motivation on 

learning. The 

study also 

proposed many 

methods to 

raise students’ 

motivation in 

learning 

foreign 

language at 

university. 

10 Đại học 

Common 

grammatical 

errors and 

practical 

solutions for 

English major 

students at 

Vanlang 

university 

Huỳnh Anh Phương 
ThS. Ngô Thị 

Cẩm Thùy 

It is widely 

believed that 

grammar plays 

a vital role in 

English 

learning, and 

making 

grammatical 

errors is one of 

inevitable 
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problems that 

many learners 

are facing. 

Many 

researches on 

grammatical 

errors have 

been carried 

out around the 

world, but they 

tend to focus 

on general 

learners and 

high school 

students. 

Hence, this 

study aimed at 

investigating 

the most 

common 

grammatical 

errors made by 

English majors 

at Van Lang 

University, and 

suggesting 

some practical 

solutions 

which can help 

students 

enhance their 

competence in 

using English 

grammar. 

11 Đại học 

Listening 

comprehension 

problems 

encountered by 

Faculty of 

Foreign 

Language 

students at 

Vanlang 

university 

Bùi Phú Quốc 
ThS. Lê Thị 

Ngọc Diệp 

Data was 

gathered by 

means of 

questionnaires 

in Google 

Forms. The 

study has 

indicated 

factors in terms 

of their 

significance 

and provided 

some possible 

strategies to 

improve 

listening 

comprehension

. 
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The results of 

the study 

showed that 

accent, 

pronunciation, 

speed of 

speech, 

insufficient 

vocabulary, 

different 

accent of 

speakers, lack 

of 

concentration, 

anxiety, and 

bad quality of 

recording were 

the major 

listening 

comprehension 

problems 

encountered by 

English 

Majored 

learners in Van 

Lang 

University 

The study’s 

findings 

reveals the 

factors 

affecting 

English 

listening 

comprehension 

and the 

strategies to be 

taken that 

might improve 

students’ 

listening 

comprehension

. 

12 Đại học 

Improving 

suprasegmental 

features of first 

and second year 

English majors 

at Vanlang 

university 

through 

Lê Nguyễn Khánh Quỳnh 
ThS. Nguyễn 

Huy Cường 

Given the 

context, this 

study explored 

the 

effectiveness 

of 

communicative 

activities that 

are being used 
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communicative 

tasks 

at the Faculty 

of Foreign 

Languages of 

Van Lang 

University. 

The findings of 

this study led 

to some 

suggestions on 

developing the 

communicative 

activities so 

that they will 

benefit the 

students’ 

learning and 

solve some 

problems of 

students. 

13 Đại học 

Interpretation 

Problems and 

coping strategies 

among 

consecutive  

interpreters: a 

case study 

Lê Ngọc Phương Thảo 
ThS. Phạm Thị 

Thùy Trang 

This study is 

conducted with 

the aim of 

investigating 

the problems 

consecutive 

interpreters in 

Ho Chi Minh 

City usually 

face and the 

coping 

strategies they 

use. The 

findings of this 

study reveal 

that 

interpreters 

may face many 

problems 

during 

professional 

practices, 

although some 

more often 

than others. It 

also reveals 

that although 

interpreters 

have a lot of 

solutions to 

deal with 

problems, they 

tend to only 
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use some 

particular 

coping 

strategies. The 

findings of this 

research 

suggest that 

lecturers and 

learners of 

interpreting 

should be more 

aware of 

problems and 

coping 

strategies 

14 Đại học 

Students' 

difficulties in 

translation 

practice at 

Faculty of 

Foreign 

Languages 

Vanlang 

university and 

some helpful 

suggestions 

Võ Anh Tiến 
ThS. Đỗ Phú 

Anh 

The study 

focuses on 

investigating 

difficulties and 

strategies 

encountered in 

translation by 

junior and 

senior English 

majors at Van 

Lang 

University, 

which is a 

bridge to gain 

more language 

knowledge and 

great 

awareness of 

the importance 

of translation 

in today’s 

society. 

15 Đại học 

Difficulties in 

writing business 

correspondence 

facing senior 

students of 

English at 

Vanlang 

university in the 

2018-2019 

school year 

Lê Thị Ngọc Trâm 
ThS. Đỗ Phú 

Anh 

With 

internationaliza

tion trends in 

business, 

business 

correspondenc

e writing has 

been becoming 

more 

important; 

therefore, 

students 

majoring in 

Business 

English are 
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often provided 

with a course 

named 

Business 

Correspondenc

e to learn how 

to write letters, 

emails, 

memos, and so 

on. However, 

when students 

learn this 

subject, they 

have found it 

difficult to 

apply theory 

they have 

learned to 

write business 

correspondenc

e. Thus, the 

study was 

carried out to 

investigate 

students’ 

difficulties and 

errors in 

writing 

business 

correspondenc

e.  

16 Đại học 

Difficulties in 

writing English 

essays of third-

year English 

majored students 

at Vanlang 

university 

Nguyễn Phương Uyên 
ThS. Huỳnh Lê 

Phượng Cơ 

Therefore, the 

purposes of 

this study were 

as follows: to 

raise students’ 

understandings 

of the English 

compositional 

skills, to 

emphasise the 

importance of 

the 

communicative 

purpose and to 

encourage 

them to use 

peer 

collaboration 

strategy to help 

their writing 

process 
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become more 

easily.  

17 Đại học 

EFL Teachers' 

and learners' 

perspectives on 

using dramma 

techniques to 

reduce speaking 

anxiety 

 

Nguyễn Hoàng Ý 

Vy 

ThS. Đường 

Thanh Hùng 

Đức 

Speaking is 

one the most 

important 

skills for EFL 

learners while 

many of them 

confront 

different 

challenges. 

One of the 

most prevalent 

problems is 

speaking 

anxiety. In 

classrooms, it 

seems that 

many EFL 

speaking 

teachers have 

employed 

drama 

techniques to 

enhance 

learners’ 

speaking 

performance 

and motivate 

learning. 

Findings help 

depict those 

stakeholders’ 

views on the 

use of drama 

techniques on 

learners’ 

speaking 

anxiety 

reduction and 

recommend a 

few solutions 

to apply these 

techniques into 

real 

classrooms. 
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14. Quan hệ công chúng 

 

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 

Đánh giá mặt 

kinh tế của báo 

điện tử ở Việt 

Nam qua hoạt 

động quảng cáo 

và PR (Khảo sát 

VnExpress, 

Tuổi trẻ Online 

và Báo Mới) 

Trần Song Diệu 
ThS. Nguyễn 

Chí Hùng 

Đề tài nghiên 

cứu cơ sở lý 

luận về báo 

điện tử, hoạt 

động quảng 

cáo và PR 

trong việc làm 

kinh tế của báo 

điện tử. Từ đó, 

phân tích thực 

trạng hoạt 

động quảng 

cáo, PR trong 

việc làm kinh 

tế của báo điện 

tử, nhận định 

được những 

khó khăn, 

thuận lợi của 

từng hoạt động 

và đề xuất 

những giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả kinh 

tế của báo điện 

tử. 

2 Đại học 

Hoạt động tư 

vấn, thiết kế 

logo của công ty 

Identity Agency 

(Dịch vụ tư vấn 

thương hiệu) 

cho các doanh 

nghiệp Việt 

Nam hiện nay 

Trần Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

ThS. Nguyễn 

Bích Thủy 

Đề tài nghiên 

cứu và hệ 

thống vai trò 

của logo đối 

với doanh 

nghiệp hiện 

nay. Từ đó, 

cung cấp nhiều 

góc nhìn về 

vấn đề tư vấn 

thương hiệu, 

thiết kế logo 

cho doanh 

nghiệp cung 

cấp dịch vụ 

này. Đồng 

thời, đưa ra 

những định 

hướng phát 

triển về dịch 

vụ tư vấn 

thương hiệu, 
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thiết kế logo 

trong tương lai. 

3 Đại học 

Đánh giá và 

xây dựng chiến 

lược quảng bá 

thương hiệu cho 

nhãn hàng 

Sedure trong 

giai đoạn 2019 - 

2021 

Lê Anh Thư 
ThS. Nguyễn 

Văn Tâm 

Đề tài nghiên 

cứu những lý 

thuyết nền tảng 

về thương hiệu 

và quy trình 

quảng bá 

thương hiệu. 

Từ đó, vận 

dụng những lý 

thuyết này vào 

việc đánh giá 

công tác quảng 

bá thương hiệu 

của nhãn hàng 

Sedure và đề 

xuất ra các giải 

pháp để tối ưu 

hóa hoạt động 

quảng bá 

thương hiệu từ 

2019 - 2021 

cho Sedure. 

4 Đại học 

Xây dựng kế 

hoạch truyền 

thông cho chiến 

lược marketing 

cho công ty 

TNHH MTV 

Sao Vàng Media 

Bùi Dạ Thảo 
ThS. Lê Thị 

Quỳnh Chi 

Đề tài nghiên 

cứu những lý 

thuyết nền tảng 

về marketing 

và hoạch định 

chiến lược 

marketing. Từ 

đó, vận dụng 

những lý 

thuyết này vào 

việc phân tích, 

đánh giá thực 

trạng hoạt 

động và xây 

dựng chiến 

lược marketing 

cho công ty 

TNHH MTV 

Sao Vàng 

Media. 

5 Đại học 

Tác động của 

truyền thông 

mạng xã hội 

(Social Media) 

đối với khủng 

hoảng truyền 

thông của doanh 

nghiệp (khảo sát 

Nguyễn Minh Thư 

ThS. Nguyễn 

Chí Hùng 

 

Đề tài nghiên 

cứu cơ sở lý 

luận liên quan 

đến tác động 

của truyền 

thông mạng xã 

hội (Social 

Media) đối với 
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trường hợp Uber 

Việt Nam) 

khủng hoảng 

truyền thông 

tại doanh 

nghiệp, cụ thể 

trường hợp 

khủng hoảng 

của Uber tại 

Việt Nam. Từ 

đó, đề xuất giải 

pháp về khủng 

hoảng truyền 

thông mạng xã 

hội tại Việt 

Nam. 

6 Đại học 

Kế hoạch truyền 

thông cho dự án 

Sử Talk trong 

năm 2019 - 

2020 

Võ Nam Du 
ThS. Nguyễn 

Trung Thành 

Đề tài nghiên 

cứu các cơ sở 

lý luận về 

truyền thông 

phi lợi nhuận 

và thực trạng 

hoạt động của 

các dự án phi 

lợi nhuận văn 

hóa - sử tại 

Việt Nam. Từ 

đó, đề ra kế 

hoạch truyền 

thông cho dự 

án Sử Talk 

trong giai đoạn 

2019 - 2020. 

7 Đại học 

Tác động của 

mạng xã hội đối 

với kết quả học 

tập của sinh 

viên tại TP. 

HCM 

Phạm Thanh Bình 
ThS. Nguyễn 

Văn Tâm 

Đề tài nghiên 

cứu tác động 

của mạng xã 

hội đối với kết 

quả học tập 

của sinh viên 

thông qua cơ 

sở nghiên cứu 

định tính và 

định lượng, 

mức độ tác 

động,… Từ đó 

đưa ra những ý 

kiến đề xuất từ 

kết quả nghiên 

cứu. 

8 Đại học 

Nghiên cứu 

website mua 

sắm so sánh và 

đề xuất giải 

pháp phát triển 

Hoàng Cầm 
TS. Nguyễn Tiến 

Mạnh 

Đề tài nghiên 

cứu các hoạt 

động truyền 

thông trên nền 

tảng digital và 
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cho website mua 

sắm so sánh tại 

Việt Nam qua 

trường hợp 

websosanh.vn 

marketing 

online website 

mua sắm so 

sánh thông qua 

websosanh.vn. 

Từ đó, phân 

tích những 

thành công và 

hạn chế của 

việc ứng dụng 

công nghệ 

truyền thông 

vào hoạt động 

truyền thông 

marketing của 

website mua 

sắm so sánh. 

Cuối cùng đưa 

ra giải pháp 

hoạt động cho 

ứng dụng 

website mua 

sắm so sánh 

trong hoạt 

động digital 

marketing của 

Việt Nam. 

9 Đại học 

Nghiên cứu yếu 

tố văn hóa 

doanh nghiệp 

trong hoạt động 

xây dựng và 

phát triển 

thương hiệu ở 

lĩnh vực F&B 

tại địa bàn TP. 

HCM 

Võ Hồng Hải 
ThS. Lưu Thị 

Kim Tuyến 

Đề tài nghiên 

cứu yếu tố văn 

hóa doanh 

nghiệp trong 

hoạt động xây 

dựng và phát 

triển thương 

hiệu dựa trên 

cơ sở lý luận 

về văn hóa 

doanh nghiệp. 

Từ đó, đưa ra 

kiến nghị và 

giải pháp trong 

việc ứng dụng 

văn hóa doanh 

nghiệp vào quá 

trình xây dựng 

và phát triển 

thương hiệu. 

10 Đại học 

Kế hoạch truyền 

thông thay đổi 

nhận thức và 

hành vi sử dụng 

sản phẩm từ 

Phạm Thị Đăng Duyên 
ThS. Đặng Thị 

Kim Chi 

Đề tài nghiên 

cứu cơ sở lý 

luận của hoạt 

động truyền 

thông. Đồng 
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nhựa tại khu vực 

Quận 1 trong 

năm 2020 

thời, nghiên 

cứu và phân 

tích thực trạng 

sử dụng sản 

phẩm làm từ 

nhựa tại khu 

vực Quận 1, 

thực trạng hoạt 

động truyền 

thông thay đổi 

nhận thức và 

hành vi sử 

dụng sản phẩm 

làm từ nhựa. 

Từ đó, đề xuất 

kế hoạch 

truyền thông 

thay đổi nhận 

thức và hành vi 

sử dụng sản 

phẩm làm từ 

nhựa tại khu 

vực Quận 1 

giai đoạn 2020. 

11 Đại học 

Kế hoạch truyền 

thông nâng cao 

sức khỏe tâm lý 

cho giới trẻ 

thông qua hoạt 

động cộng đồng 

khu vực Quận 3, 

TP. HCM 

Nguyễn Cao Phương Thảo 
CN. Nguyễn 

Ngọc Hải 

Đề tài nghiên 

cứu các hoạt 

động truyền 

thông về các 

vấn đề sức 

khỏe tâm lý 

Việt Nam, 

đồng thời đánh 

giá hiệu quả 

các hoạt động 

truyền thông 

đã thực hiện 

dựa trên cơ sở 

lý luận hoạt 

động truyền 

thông về tâm 

lý giới trẻ và 

hoạt động cộng 

đồng. Từ đó, 

xây dựng kế 

hoạch truyền 

thông nâng cao 

sức khỏe tâm 

lý cho giới trẻ 

khu vực Quận 

3, TP. HCM. 
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15. Quản trị khách sạn 

 

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 

Hoàn thiện quy 

trình phục vụ 

bàn tại Nhà 

hàng Bistro - 

TTC Deluxe 

Tan Binh Hotel 

Nguyễn Thị Thu Hương  

 
Đỗ Thu Thương 

Đánh giá quy 

trình phục vụ 

bàn tại nhà 

hàng Bistro từ 

đó phát hiện ra 

những mặt hạn 

chế của quy 

trình cũng như 

đề xuất một số 

giải pháp cho 

ban quản lí nhà 

hàng có thêm 

nhiều ý tưởng 

để hoàn thiện 

quy trình 

2 Đại học 

Hoàn thiện quy 

trình phục vụ tại 

nhà hàng Oshi 

của khách sạn 

Alagon Zen 

Hotel & Spa 

Võ Khánh Như Mai Ngọc Khánh 

Các thực trạng 

về quy trình 

phục tại nhà 

hàng OShi.  

Khách sạn 

Alagon Zen là 

khách sạn mới 

thành lập trong 

chuỗi khách 

sạn Alagon của 

tập đoàn 

Hoàng Hải 

Long đang 

trong thời gian 

phát triển, vẫn 

còn tồn tại 

nhiều hạn chế 

trong quy trình 

hoạt động. Nhà 

hàng là một 

phần không thể 

thiếu của dịch 

vụ trong khách 

sạn từ 3 sao trở 

lên, mà quy 

trình phục vụ 

ảnh hưởng trực 

tiếp đến sự hài 

lòng của khách 

hàng. Vì vậy, 

nhà hàng cần 
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có một hệ 

thống quy trình 

phục vụ hoàn 

chỉnh để công 

việc phục vụ 

được thống 

nhất và chuyên 

nghiệp tác 

động đến chiến 

lược thu hút 

được khách 

hàng mới, giữ 

chân khách 

hàng cũ, nâng 

cao chất lượng 

thương hiệu 

của hoạt động 

kinh doanh nhà 

hàng nói riêng 

và trong khách 

sạn nói riêng. 

3 Đại học 

Giải pháp chiến 

lược marketing 

phát triển nhận 

diện thương 

hiệu cho chuỗi 

nhà hàng MK 

Nguyễn Văn Quốc Thái Nguyễn Thị Thới 

Trước áp lực 

cạnh tranh 

ngày càng gay 

gắt về thương 

hiệu và tình 

hình chung của 

toàn xã hội với 

thời đại công 

nghệ 4.0, chuỗi 

nhà hàng MK 

đã gặp phải 

nhiều cạnh 

tranh gay gắt 

trong lĩnh vực 

ẩm thực lẩu 

trên toàn quốc, 

và những vấn 

đề truyền 

thông nâng cao 

mức độ lan tỏa 

thương hiệu và 

thông điệp sản 

phẩm, dịch vụ 

của nhà hàng 

đến gần hơn 

đến với thực 

khách đang bi 

gián đoạn dẫn 

đến  tình trạng 

vắng khách ở 

một số chi 



925 

 

nhánh ảnh 

hưởng đến chỉ 

tiêu doanh thu. 

Đánh giá thực 

trạng, phân 

tích những yếu 

tố nổi bậc và 

những yếu tố 

cần cải thiện từ 

chính sách 

marketing 4P’s 

hiện tại của 

chuỗi nhà hàng 

MK đang áp 

dụng, từ đó 

đưa ra các giải 

pháp cụ thể từ 

mô hình 

Marketing 

S.A.V.E để cải 

thiện và nâng 

cao mức độ lan 

tỏa, phủ sóng 

thương hiệu 

cho chuỗi nhà 

hàng MK. 

4 Đại học 

Giải pháp nhằm 

nâng cao lòng 

trung thành của 

nhân viên phục 

vụ đối với nhà 

hàng Sushi 

Hokkaido Sachi 

Đông Du 

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ Mai Ngọc Khánh 

Đề tài đươc̣ 

thưc̣ hiện nhằm 

muc̣ đích xác 

điṇh các yếu tố 

ảnh hưởng đến 

lòng trung 

thành của nhân 

viên phuc̣ vu ̣

taị Nhà hàng 

Sushi 

Hokkaido 

Sachi Đông Du 

và từ đó đề ra 

các giải pháp 

nhằm nâng cao 

lòng trung 

thành của nhân 

viên đối với 

nhà hàng. 

Nghiên cứu 5 

nhóm yếu tố 

tác động đến 

sư ̣hài lòng của 

nhân viên phuc̣ 

vu:̣ Môi trường 

làm việc, Mối 
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quan hệ với 

cấp trên, Mối 

quan hệ với 

đồng nghiệp, 

Lương, thưởng, 

phúc lơị và Sư ̣

thăng tiến và 1 

yếu tố riêng 

biệt tác động 

đến sư ̣sư ̣hài 

lòng của các 

cấp tổ trưởng, 

giám sát, quản 

lý nhà hàng là 

mối quan hệ 

với cấp dưới. 

5 Đại học 

Giải pháp nâng 

cao sự hài lòng 

của nhân viên 

tại nhà hàng 

Food 

ConneXion 

Nguyễn Thị Trúc Vy 
Nguyễn Thị 

Duân 

Xác định 

được các yếu 

tố ảnh hưởng 

đến sự hài 

lòng của 

nhân viên tại 

nhà hàng. 

Nhờ vào 

những kết 

quả qua quá 

trình nghiên 

cứu khảo sát, 

đánh giá và 

phân tích để 

tìm ra 

nguyên nhân 

dẫn đến nhân 

viên vẫn 

chưa hài lòng 

trong công 

việc. Từ đó, 

đưa ra những 
giải pháp và 

một số kiến 

nghị nhằm 

nâng cao sự 

hài lòng của 

nhân viên tại 

nhà hàng Food 

ConneXion. 

6 Đại học 

Chiến lược 

Marketing - 

Mix cho nhà 

hàng Le 

Nguyễn Kim Hiếu 
Nguyễn Thị 

Thao 

Phân tích thực 

trạng nhà hàng 

Le Bourgeois 

bao gồm: đặc 
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Bourgeois - 

Khách sạn 

Continental 

Saigon 

điểm nhà hàng, 

cơ cấu nhân 

sự, các chiến 

lược 

Marketing-mix 

mà nhà hàng 

đã sử dụng. Đề 

xuất những 

chiến lược 

marketing – 

mix giúp nhà 

hàng thu hút 

thêm nhiều 

lượt khách 

như: chiến 

lược sản phẩm, 

chiến lược giá, 

chiến lược 

kênh phân 

phối, chiến 

lược xúc tiến, 

chiến lược con 

người và một 

số giải pháp 

khác về cơ sở 

vật chất, quản 

lý nhà hàng. 

7 Đại học 

Xây dựng lòng 

trung thành của 

khách hàng đối 

với nhà hàng 

Kichi Kichi Lê 

Quý Đôn  

Trần Thị Hồng Liên 
Dương Ngọc 

Thắng 

Đưa ra thực 

trạng về lòng 

trung thành của 

khách hàng 

thông qua các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

lòng trung 

thành của 

khách hàng đối 

với nhà hàng. 

Thông qua 

những điểm 

mạnh và điểm 

yếu của nhà 

hàng để đưa ra 

kiến nghị xây 

dựng lòng 

trung thành của 

khách hàng, 

giúp nhà hàng 

cải thiện được 

chất lượng và 

gia tăng lượng 
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khách hàng 

trung thành.. 

 

16. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

 

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 

Thiết kế sản 

phẩm du lịch 

văn hóa Đắk 

Lắk cho giới trẻ 

tại Tp.HCM 

 

Phùng Lệ Đình 
Dương Ngọc 

Thắng 

Xây dựng sản 

phẩm du lịch 

văn hoá Đắk 

Lắk cho giới 

trẻ tại 

TP.HCM, với 

mong muốn 

có thể góp 

phần khai thác 

được thêm 

những phân 

khúc khách 

hàng tiềm 

năng, đặc biệt 

là đối tượng 

giới trẻ. 

chứng minh 

được tiềm 

năng của Đắk 

Lắk qua đó có 

thể thu hút 

được sự đầu 

tư từ phía các 



929 

 

doanh nghiệp 

lữ hành để 

phát triển nền 

du lịch địa 

phương 

2 Đại học 

Ứng dụng mô 

hình Holiday 

Satisfaction 

nghiên cứu sự 

hài lòng của du 

khách nội địa 

đến Đà Lạt. 

Thái Tuấn Phát Tạ Tường Vi 

Dựa trên mô 

hình 

HOLSAT của 

Tribe và 

Snaith (1998), 

thừa hưởng 

trên những 

công trình 

nghiên cứu 

trước đó và 

kết hợp cơ sở 

lý luận về du 

lịch, sự hài 

lòng, các 

thuộc tính 

cũng như mô 

hình 

HOLSAT. 

Tác giả tiến 

hành phân 

tích các thuộc 

tính để nghiên 

cứu sự hài 

lòng của du 

khách đến Đà 

Lạt. 

3 Đại học 

Giải pháp phát 

triển thị trường 

khách Việt Nam 

đến Đài Loan 

Nguyễn Xuân Ngọc Ngân 
Huỳnh Quốc 

Trường 

Những vấn đề 

liên quan đến 

điều kiện phát 

triển thị 

trường khách 

du lịch người 

Việt Nam đi 

du lịch đến 

điểm đến Đài 

Loan. Đưa ra 

giải pháp và 

kiến nghị 

nhằm góp 

phần phát 

triển du lịch 

đến Đài Loan. 

4 Đại học 

Développement 

durable de 

homestay à 

Dalat à l'aspect 

social 

Nguyễn Trịnh Thảo 

Nguyên 
Trần Cẩm Thi 

Le homestay à 

Dalat se 

développe 

fortement et 

atteint le 



930 

 

plaisir des 

touristes. 

Pourtant, pour 

le 

développemen

t durable, 

spécialement 

à l’aspect 

social, le 

homestay 

existe 

plusieurs 

lacunes. Dans 

ce mémoire, 

l’auteur 

propose les 

solutions du 

développemen

t durable de 

homestay à 

l’aspect social 

pour 

contribuer aux 

critères 

nationales 

dans 

l’hébergement 

touristique. 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 

nghiệp: Không có 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian  

tổ chức 

Địa điểm  

tổ chức 

Số lượng đại biểu 

tham dự 

1 

Hội thảo khoa học quốc tế  

VL-25 “Van Lang goes to global” gồm 5 chủ đề:  (1) 

Smart innovation city: brand recognition on HCMC, 

(2) Sustainable design and climate change adaptation, 

(3) Biotechnology, (4) Community tourism and 

sustainable development in global context, (5) Social 

art and design trend  

9-12/4/2019 
CS3, ĐH 

Văn Lang 
> 500 

2 
Hội thảo “Improving English Language Teaching at 

Van Lang University” 
11/06/2018 

CS1, ĐH 

Văn Lang 
`50 

3 Hội thảo khoa học Khoa Xã hội và Nhân văn lần 1   20/4/2019  
CS3, ĐH 

Văn Lang   
25  

4 Hội thảo khoa học Khoa Xã hội và Nhân văn lần 2 04/6/2019  
CS3, ĐH 

Văn Lang   
35 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian  

tổ chức 

Địa điểm  

tổ chức 

Số lượng đại biểu 

tham dự 

5 

Hội thảo “Enabling sustainable Industrial development 

in Vietnamese delta’s: Reducing, recycling and multi-

sourcing industrial water (ENTIRE lần 2)” 

13-

14/12/2018  

Khách sạn 

Liberty 

Central 

Saigon 

Riverside 

 39 

6 

Hội thảo “Investigations on microplastics Pollution in 

Aquatic Environment in Selected Developing 

Countries from Southeast Asia” 

29/05/2019 
CS3, ĐH Văn 

Lang 
36 

7 
Hội thảo “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ 

nguyên số” 
13/10/2018 

CS3, ĐH Văn 

Lang 
150 

8 

Hội thảo “Rà soát nội dung và đổi mới phương pháp 

giảng dạy các hoc phần chung phù hợp với các chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang” 

5/2019 
CS3, ĐH Văn 

Lang 

 

45 

 

9 
Hội thảo “Promoting E-learning in Language 

Teaching” 
08/2019 

CS1, ĐH 

Văn Lang 
50 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và tư vấn:  

❖ Đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

Sự hài lòng với môi trường học 

tập của sinh viên trường Đại học 

Văn Lang 

ThS. Bùi Thị Hân   
5/2019-

4/2020 
 17.700.000 

1 báo cáo  

1 bài báo  

2 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm 

thảo môc̣ tri ̣ côn trùng trong 

nhà và phòng trừ sâu bêṇh haị 

cây trồng từ dấm tre (Bamboo 

vinegar) 

TS. Vũ Thi ̣Quyền 
5/2019 – 

01/2020 
50.000.000 

1 báo cáo 

2 bài báo 

1 bộ tài liệu tham 

khảo 

1 chế phẩm giấm 

tre 

3 
Nghiên cứu thiết kế và chế taọ 

ROBOT tư ̣hành cắt cỏ 
TS. Đỗ Trí Nhựt 

6/2019 – 

11/2019 
49.000.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

4 

Độ mở thương mại, phát triển 

thị trường chứng khoán và tăng 

trưởng kinh tế tại các nước đang 

phát triển 

ThS. Phạm Thị 

Hồng Vân 

01/2019 – 

06/2019 
15.000.000 

1 báo cáo  

1 bài báo 

5 
Xây dựng hệ thống quản lý hoạt 

động thực thi kế hoạch đào tạo 

CN. Phan Thị 

Hồng – ThS. Phạm 

Ngọc Duy  

4/2019 – 

01/2020 
60.600.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

1 bộ tài liệu về 

CTĐT 

1 bộ tài liệu phát 

triển phần mềm 

1 phần mềm  quản 

lý CTĐT 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

6 
Xây dựng trang tin việc làm 

Văn Lang 

ThS. Nguyễn Đắc 

Quỳnh Mi–  

ThS. Phạm Ngọc 

Duy  

4/20190-

04/2020 
64.300.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

1 website 

1 bộ hướng dẫn sử 

dụng 

1 bộ dự thảo phát 

triển phần mềm 

7 

Nghiên cứu hiện trạng môi 

trường và đề xuất giải pháp cải 

tạo Rạch Lăng, Tp. HCM 

(đoạn chảy qua Cơ sở 3, trường 

ĐH Văn Lang)  

PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh, 

ThS. Hà Vĩnh 

Phước, 

ThS. Hồ Phùng 

Ngọc Thảo, 

ThS. Lê Minh 

Trường, 

ThS. Phan 

Nguyễn Nguyệt 

Minh  

5/2018 –

5/2019  
 100.000.000  

1 Báo cáo 

1 Bài báo 

8 

Nghiên cứu khả năng thích ứng 

trồng cây Sacha inchi (đậu núi) 

tại các tỉnh phía Nam, chiết 

xuất dầu dinh dưỡng và tách 

chiết sản phẩm mỹ phẩm 

 PGS. TS. Ngô 

Thị Xuyên 

5/2018 –

12/2018  

 50.000.000 

 

1 Báo cáo 

1 Bài báo 

1 Tài liệu tham 

khảo 

 

❖ Đề tài NCKH của giảng viên và đối tác ngoài Trường 

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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

Investigations on 

microplastics Pollution 

in Aquatic Environment 

in Selected Developing 

Countries from 

Southeast Asia 

GS. TS. 

Sandhya Babel 

TS. Alice Sharp 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Loan 

PGS. TS. Lê Thị 

Kim Oanh 

ThS. Phan 

Nguyễn Nguyệt 

Minh 

Đại học 

Thammasat, 

Thái Lan 

Đại học 

Chiang Mai, 

Thái Lan, 

Đại học 

Institut 

Teknologi 

Bandung, 

Indonesia, 

Tổ chức 

Asia-Pacific 

Network For 

Global 

Change 

Research 

9/2018 – 

8/2020 
9.500 USD 

1 Báo cáo 

1 Bài báo 
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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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

2 

Hỗ trợ tăng cường năng 

lực và đổi mới thể chế 

thực hiện tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững ở Việt Nam 

(CIGG) 

PG12S. TS. Lê 

Thị Kim Oanh, 

ThS. Nguyễn 

Trí Nam, 

Ông Nguyễn 

Văn Tới, 

Ông Trần Thế 

Loãn, 

Bà Vũ Thị Thu 

Hằng 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

UBND 

thành phố 

Đà Lạt 

 

Chương 

trình phát 

triển Liên 

Hợp Quốc 

(UNDP) 

10/2018 

– 6/2019 

400.000.000 

 

1 Báo cáo 

1 Bài báo 

 

3 

Nghiên cứu cải tiến quy 

trình sản xuất chế phẩm 

sinh học từ nấm ký sinh 

côn trùng kiểm soát dịch 

hại cây trồng 

Nguyễn Như 

Nhứt -  

Lê Châu Tuấn, 

Võ Thị Xuyến, 

Nguyễn Công 

Hoàng, Nguyễn 

Lý Nhơn 

Công ty 

TNHH Gia 

Tường - 

Bình Dương 

08/2018 - 

6/2019 

500.000.000 

 

1 Báo cáo 

1 Bài báo 

 

4 
Bảo tồn nguồn gen dông 

khu Lê tỉnh Bình Thuận 

Vương Lợi,  

Võ Thị Xuyến, 

Đinh Thị Yến, 

Nguyễn Ngọc 

Mai, Nguyễn 

Thị Liên 

Thương, Lê 

Châu Thành, Võ 

Minh Thái 

Trường Đại 

học Thủ 

Dầu Một – 

Bình Dương 

01/2017 - 

01/2020 

1.600.000.000 

 

1 Báo cáo 

1 Bài báo 

5 

Xây dựng và phát triển 

sản phẩm du lịch nông 

nghiệp trong điều kiện 

của Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao  

Trần Thị Kim 

Hằng- 

Trần Cẩm Thi, 

Huỳnh Văn 

Thành, Nguyễn 

Trọng Tài, 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Phạm 

Tiến Quảng, 

Đặng Mậu Liêm 

Cơ quan chủ 

trì Trung tâm 

Khai thác Hạ 

tầng, Khu 

Nông nghiệp 

Công nghệ 

cao Tp.HCM 

6/2018 – 

12/2018  
139.297.000  

1 Báo cáo đánh giá 

điều kiện đáp ứng 

của Khu NNCNC 

1  Báo cáo đánh giá 

kết quả thử nghiệm 

tour 

1 Kế hoạch triển 

khai 

6 

Nghiên cứu ứng dụng 

keo tụ điện hóa để xử lý 

nước thải dệt nhuộm, 

trường hợp nghiên cứu 

cho Nhà máy dệt nuộm 

dây giày Toàn Hùng 

ThS. Dương 

Phạm Hùng - 

PGS.TS. Lê Thị 

Kim Oanh-TS. 

Huỳnh Thị Ngọc 

Hân,  

DNTN Toàn 

Hùng 

4/2018 – 

8/2018 

65.000.000 

 

1 Báo cáo 

1 Bài báo 
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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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Lê Nguyễn 

Quang Thịnh, 

Võ Thụy Diễm 

Chi,  

Đặng Thị 

Nguyên 

 

❖ NCKH của sinh viên với đối tác ngoài Trường 

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 (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1 

Xây dựng bộ máy kế 

toán quản trị cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ - Áp 

dụng cho Công ty cổ 

phần vận tải và dịch vụ 

hàng hóa Tân Sơn Nhât  

Lê Thị Thùy 

Vân  

La Thị Hương 

Công ty cổ 

phần vận tải 

và dịch vụ 

hàng hóa 

Tân Sơn 

Nhât  

9/2018 – 

6/2019  
5.000.000  

1 báo cáo 

1 bài báo 

❖ NCKH cấp Trường của sinh viên  

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

DNA mã vạch nhận biết 

một số loài thuộc họ cá tra 

(Pangasiidae) ở đồng bằng 

sông Cửu Long dựa trên 

vùng COI gene ty thể kết 

hợp với đặc điểm hình thái 

Thái Vũ Khương, 

Nguyễn Mỹ Hoàng, 

Trần Thiện Khiêm 

Nguyễn Anh Tình 

04/2018 - 

10/2018 
5.000.000 1 báo cáo 

2 

Biểu hiện đáp ứng của 

gene Dystrophin khi tôm 

càng xanh (Marobrachium 

rosenbergii) bị nhiễm 

virus gây bệnh đốm trắng 

Nguyễn Ngọc Thanh 

Thanh 

Võ Trần Bảo Vy 

Nguyễn Thị Mỹ Thùy 

Hồng Yến Linh 

Trần Nhật Vĩ 

04/2018 - 

10/2018 
5.000.000 

1 báo cáo 

3 

Bước đầu nghiên cứu thu 

sinh khối nấm Vân chi 

(Trametes versicolor) 

trong môi trường dịch thể 

Phan Quyên Trinh 

Trần Bảo Châu 

Trần Thị Huỳnh Như 

Trần Thị Cẩm Tú 

Lê Kiều Trinh 

04/2018 - 

10/2018 
5.000.000 1 báo cáo 

4 

Mức độ ảnh hưởng của 

Aflatoxin có trong một số 

mẫu đậu phộng trên địa 

bàn TP. Hồ Chí Minh đến 

cấu trúc gan chuột nhắt 

trắng dòng Swiss (Mus 

musculus) 

Trần Thị Kim Ngân 

Nguyễn Nhật Hồng Đào 

Hạ 

Bùi Lê Hoàng Ngân 

Nguyễn Xuân Phượng 

Võ Thị Thùy Duyên 

04/2018 - 

10/2018 
5.000.000 1 báo cáo 

5 
Thiết kế và thực hiện hệ  

thống theo dõi năng lượng 

mặt trời 

Nguyễn Hoàng Như 

Tăng Kim Khang 

12/2018-

04/2019 
5.000.000 1 báo cáo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Nguyễn Nhật Tiến 

Đặng Ngọc Quốc Thịnh 

6 

Thiết kế và thực hiện hệ 

thống sử dụng camera để 

ước lượng vị trí vật thể 

trong không gian 3 chiều 

Võ Bảo Kiên Trung 

Nguyễn Tấn Tiến 

Quách Xuân Hoàng 

Nguyễn Quỳnh Thu Nhi 

Nguyễn Hải Hòa 

12/2018-

04/2019 
5.000.000 1 báo cáo 

7 
Thiết kế và thực hiện mô 

hình xe tự hình sử dụng 

cảm biến quán tính 

Nguyễn Tấn Tiến 

Võ Bảo Kiên Trung 

Quách Xuân Hoàng 

Nguyễn Quỳnh Thu Nhi 

Nguyễn Hải Hòa 

12/2018-

04/2019 
5.000.000 1 báo cáo 

8 

Nghiên cứu đánh giá hiện 

trạng quản lý chất thải rắn 

hữu cơ từ hoạt động sản 

xuất nông sản ở thành phố 

Đà Lạt và đề xuất giải 

pháp quản lý nhằm đáp 

ứng chiến lược tăng trưởng 

xanh của thành phố 

Nguyễn Thị Hồng Nghi 

Hà Minh Thùy 

 

11/2018 - 

05/2019 
   4,060,000  1 báo cáo 

9 

Nghiên cứu xác định khả 

năng sử dụng vỏ củ ấu làm 

nguyên liệu chính để sản 

xuất các sản phẩm hữu ích 

Nguyễn Thị Kim Hoàng 

Nguyễn Thị Kim Chi 

11/2018 - 

05/2019 
   4,956,000  1 báo cáo 

10 

Nghiên cứu công nghệ xử 

lý nước Rạch Lăng – đoạn 

chảy qua cơ sở 3 trường 

đại học Văn Lang 

Nguyễn Hoàng Lâm 

Trần Thị Hoàng Anh 

11/2018 - 

05/2019 
   6,500,000  1 báo cáo 

11 

Thiết kế và thực hiện mô 

hình xe tự hình sử dụng 

cảm biến quán tính và kết 

nối RF 

Nguyễn Phúc Thịnh 
5/2019 - 

7/2019 
   5,000,000  

1 báo cáo 

1 mô hình 

12 
Đánh giá dự án khởi 

nghiệp CAFÉ vận động  

 Huỳnh Thị Đan Phương  

Nguyễn Thị Hải Vy 

9/2018 – 

6/2019  
 5.000.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

14 

Những nhân tố ảnh hưởng 

đến sự lựa chọn dịch vụ 

kiểm toán của các doanh 

nghiệp tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

Võ Nguyên Phương 

Trần Đình Tiễn 

9/2018 – 

6/2019 
5.000.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

15 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự lựa chọn nhà cung 

cấp dịch vụ chữ ký số của 

các doanh nghiệp tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hạp Thị Như Chi 

Nguyễn Thị Thu 

9/2018 – 

6/2019 
5.000.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

16 

Đánh giá tác động của 

chương trình đào tạo kế 

toán quốc tế ACCA đến 

hiệu quả công việc của 

nhân viên tài chính – kế 

toán 

Nguyễn Ngọc Kim Ngân 

Trương Phương Thảo 

9/2018 – 

6/2019 
5.000.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

17 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ 

điểm danh lớp học theo 

một số phương thức thông 

dụng 

Nguyễn Thụy Thúy Vi 

Khấu Thành Duy 

Võ Công Minh 

Nguyễn Tấn Ninh 

Cao Hoàng Hải 

Dương Minh Nhựt 

10/2018 - 

4/2019 
   7.200.000  

1 báo cáo 

1 bài báo 

18 

Xây dựng công cụ hỗ trợ 

luyện tập nghe - nói tiếng 

Anh cho sinh viên lớp Anh 

văn cơ bản trường ĐH Văn 

Lang 

Triệu Đức Huy 

Huỳnh Thanh Tuấn 

10/2018 - 

4/2020 
   4.000.000  

1 báo cáo 

1 bài báo 

19 

Khảo sát môi trường thu 

sinh khối Cordyceps 

militaris và thử nghiệm tạo 

cao dược liệu 

Trần Nguyễn Phúc Nhàn 

Phạm Ngọc Châu 

Lê Thanh Tuấn Phát 

Hồ Thị Kiều Tuyết 

 7.000.000 
1 báo cáo 

1 bài báo 

20 

Nghiên cứu độc tính cấp 

(LD50) của chế phẩm vi 

nhũ tương CND (chitosan 

– neem – dầu vỏ hạt điều) 

trên chuột nhắt trắng (Mus 

musculus var.albino) 

Nguyễn Nguyên Bảo 

Trần Phi Hoàng 
 6.000.000 

1 báo cáo 

1 bài báo 

21 

Khảo sát khả năng gây độc 

của ancol và khả năng bảo 

vệ gan của nấm linh chi 

(gadonerma lucidum) trên 

gan chuột nhắt trắng (Mus 

musculus) dòng Swis 

Võ Huỳnh Minh Hiền 

Phạm Thị Quỳnh Giao 

Khưu Yến Phương Tử 

 5.500.000 
1 báo cáo 

1 bài báo 

22 

Xây dựng ứng dụng 

mobile "Give & Get" kết 

nối người cho và người 

nhận 

Hoàng Phi Hùng 

Nguyễn Văn Lợi 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

23 
Process management 

system 

Trần Tuấn Khải 

Ng Đình Quốc An 

Võ Bích Tơ 

Hồ Thanh Phương Duy 

Trần Văn Xil 

Hồ Vũ Minh Tuấn 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

24 
Ejob - Trang làm việc Văn 

Lang 

Võ Thị Kim Chi 

Phạm Công Đức 

Trần Văn Nguyên Hảo 

Nguyễn Ngọc Thuận 

Nguyễn Đức Trung 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

25 Event box Van Lang 

Mai Tiến Phát Nguyễn 

Phạm Hữu Vinh 

Trần Thanh Huy 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

26 Vườn thực dược 

Nguyễn Vũ Ngọc Anh 

Nguyễn Huỳnh Bảo Duy 

Nguyễn Phúc Thịnh 

Nguyễn Đông AN 

Lê  Phú Diễn 

Hồ Ngọc Hải Bình 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

27 Mỹ phẩm handmade 

Lê Thụy Anh Thư 

Phan Ngọc Ái Hiền 

Nguyễn Tường Vy 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

28 
Thanh nhiên liệu được làm 

từ vỏ củ ấu 

Nguyễn Thị Kim Hoàng 

Nguyễn Thị Kim Chi 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

29 Sử talk Võ Nam Du 
01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

30 

Nghiên cứu yếu tố văn hóa 

doanh nghiệp trong hoạt 

động xây dựng và phát 

triển thương hiệu ở lĩnh 

vực F&B tại TP. Hồ Chí 

Minh 

Võ Hồng Hải 
01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

31 
Thiết kế xe lăn cho người 

khuyết tật 
Đoàn Minh Thông 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

32 Thiết kế moto điện 

Nguyễn Trần Trọng 

Nghĩa 

Nguyễn Mai Quốc Khánh 

Nguyễn Gia Hào 

Mai Thị Ánh Tuyết 

Nguyễn Võ Kim Ánh 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

33 Thiết kế xe đạp tre 

Phạm Huy Long 

Nguyễn Thành Trung Hậu 

Lương Thị Hoài Thu 

Nguyễn Hoàng Diệu Hiền 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

34 
Thiết kế cabin cho người 

vô gia cư 
Đỗ Hoàng Khánh Ngân 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

35 
Van Lang showroom - giá 

trị kết nối 

Phạm Thị Thùy Dương 

Mai Chí Công 

Định Thị Mỹ Uyên 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

36 Van Lang bus stop Nguyễn Trường Giang 
01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

37 Trong vòm cây 

Đặng Hoàng Minh 

Tăng Quán Kiệt 

Phương Trọng Văn 

Nguyễn Triệu Thiên 

Lương Thanh Đức Huy 

Trần Đức Duy 

Đinh Đăng Khoa 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

38 Không gian mở 

Nguyễn Hoàng Dạ 

Lê Mai Anh Đức 

Nguyễn Duy Linh 

Nguyễn Đăng Khoa 

Trương Anh Thúy 

Phan Mai Phương Thùy 

Nguyễn Lưu Quang Tuấn 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

39 
Đề xuất một số giải pháp 

giữ gìn và phát triển bền 

vững làng mộc Hố Nai 

Hà Trung Tín 

Nguyễn Ngọc Tú 

Trương Cẩm Tuyền 

Lưu Hoàng Uyên 

Phạm Phú Sỹ 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

40 Lửa sinh viên 

Nguyễn Trịnh 

Đỗ Văn Trung 

Lê Hàn Anh Tuấn 

Châu Nhật Tân 

Nguyễn Công Thịnh 

Bùi Văn Phú 

Đặng Đức Trí 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

41 Linker – Liên kế 

Đặng Hoàng Minh 

Tăng Quán Kiệt 

Phương Trọng Văn 

Nguyễn Triệu Thiên 

Lương Thanh Đức Huy 

Nguyễn Hữu Khương 

Trần Đức Duy 

Đinh Đăng Khoa 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

42 Chuyện cái hiên 

Nguyễn Văn Cảnh 

Phạm Đức Duy 

Bạch Dương Khánh Hòa 

Đặng Xuân Nguyên 

Huỳnh Tấn Vũ 

Đinh Thị Xuân Mộc 

Vũ Lê Minh Quân 

Trần Thế Anh 

Đặng Văn Dũng 

Lê Nhất Huy 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

43 Come back home 

Lâm Thị Mỹ Uyên 

Trần Đoàn Minh Tâm 

Hoàng Ngọc Thảo Anh 

Trương Diệu Huyền 

Đặng Hoàng Minh Anh 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

44 Nhà của gió 

Lâm Quang Việt Thịnh 

Võ Thị Phương Thảo 

Nguyễn Duy Khải 

Trần Việt Tân 

Nguyễn Hữu Phúc 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

45 Xóm đường rày 

Sison Tony 

Ngô Thị Quỳnh Trang 

Nguyễn Thanh Hiếu 

Lê Thị Yến Nhi 

Dương Trung Tín 

Trần Phúc Hoàng 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

46 Phố Tây Ta 

Bùi Hoàng Lâm 

Phạm Nguyễn Ngọc 

Nguyên 

Nguyễn Gia Hưng 

Nguyễn Vũ Ngọc Anh 

Nguyễn Đông An 

Nguyễn Khánh Long 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

47 Hai hàng hiên Bùi Thị Ngọc Ngân 
01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

48 Khắc nhập 

Nguyễn Hoàng Phú 

Nguyễn Hồng Phụng 

Trần Thanh Tâm 

Nguyễn Hiền Thuận 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

49 Saigon 5 meter 

Bùi Phú Thịnh 

Phan Thanh Bảo Trân 

Thanh Chung Hiếu 

Võ Huỳnh Như 

Phan Nguyễn Thụy Vy 

Nguyễn Tiến Đạt 

Lê Hoàng Thịnh 

 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

50 The dream house 

Huỳnh Nhật Anh 

Bùi Quốc Dũng 

Nguyễn Trương Minh 

Hiếu 

Nguyễn Võ Thành 

Nguyên 

Nguyễn Tòng 

01/2019 – 

03/2019 
3.000.000 

Ý tưởng sáng 

tạo 

 

❖ Công bố kết quả NCKH của giảng viên  

Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Bài báo nước ngoài Bài báo ISI/Scopus 

129 11 8 

 



940 

 

❖ Công bố kết quả NCKH của sinh viên trên các tạp chí trong nước: 03 bài 

 trên tạp chí Kế toán – Kiểm toán, tạp chí Tài chính và tạp chí Dự báo kinh tế tháng 7, 8/2018 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

TT 

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 Đaị 

hoc̣ Văn Lang 
12/2017 80.33% 100% 

Công nhâṇ 

đaṭ 
11/5/2018 11/5/2023 

  

                 Tp.HCM, ngày  29  tháng 6 năm 2019 

          Hiêụ trưởng 

                               (đã ký) 

         PGS. TS. Trần Thi ̣ My ̃Diêụ 

 


