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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  

Đào tạo giáo viên Trung học phổ thông ngành vật lý có kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về vật lý, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại 

ngữ và tin học, có kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục; có đủ năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giảng dạy vật lý bằng tiếng Việt, tiếng Anh ở trường 

THPT, THPT chuyên và bồi dưỡng cho các đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia 

và quốc tế, giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp và cao đẳng hoặc làm việc 

trong các cơ quan nghiên cứu khoa học  đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp 

đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta; có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức 

khỏe tốt; có khả năng học tiếp lên bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và có khả năng tự 

học, tự bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ, tự nghiên cứu khoa học để hoàn thiện và 

nâng cao năng lực làm việc. Có khả năng bắt kịp với cuộc cách mạng khoa học kĩ 

thuật 4.0. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

M1: Về chuyên môn Vật lý: Có kiến thức cơ sở, nâng cao và chuyên sâu về vật 

lý sơ cấp. Trình bày và giải thích sâu sắc được các định luật, các nguyên lý, các quá 

trình vật lý liên quan đến các kiến thức về Vật lý đại cương, Vật lí lí thuyết, Vật lí 

thực nghiệm, Toán cho Vật lí. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về lý 

luận dạy học vật lý, chương trình dạy học vật lý và thực tiễn dạy học vật lý ở trường 

phổ thông và các cơ sở đào tạo khác tương đương. Hiểu được nguyên tắc hoạt động 

của các thiết bị thí nghiệm vật lý để khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị thí 

nghiệm. 
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M2: Về nghiên cứu khoa học: có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và 

hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học Vật lý, có thể nghiên cứu tiếp ở bậc học sau 

đại học. 

M3: Về kiến thức ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống: Nắm vững kiến thức Vật lý 

cơ bản về môi trường, về Lý sinh … 

M4: Có được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, triết học, văn hóa, 

tâm lý học, giáo dục học,  pháp luật, kiến thức quản lý, điều hành để thực hiện được 

công tác dạy học, quản lý của một giáo viên, một cán bộ quản lý giáo dục. 

M5: Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo Quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông trong dạy 

học Vật lý ở trường phổ thông. 

1.2.2. Về kỹ năng 

M6: Vận dụng được kiến thức Vật lý để giảng dạy tốt môn Vật lý ở các trường 

phổ thông, trung cấp và Cao đẳng; có phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Đặc biệt, có khả năng giảng dạy môn 

Vật lý chuyên cấp đội tuyển tỉnh, quốc gia và quốc tế. 

M7: Lập và triển khai được kế hoạch dạy học, tổ chức tốt các hoạt động trong 

công tác giáo dục và dạy học, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo 

viên chủ nhiệm lớp. 

M8: Biết sử dụng ngôn ngữ tiếng anh để giao tiếp, giảng dạy Vật lý, có thể đọc 

và dịch được tài liệu chuyên ngành. Thực hiện dạy học môn Vật lý cả tiếng Việt và 

tiếng Anh theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và áp dụng các 

phương pháp dạy học tiên tiến; có kĩ năng đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của 

học sinh 

M9: Có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giảng dạy vật lý và 

nghiên cứu khoa học. Sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm Vật lý vào giảng dạy, 

nghiên cứu và thực hành thí nghiệm trong lĩnh vực Vật lý. 

M10: Có kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực Vật lý, khả năng làm việc theo nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng 

thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập. 

1.2.3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm   

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học vật lý ở bậc trung 

học phổ thông, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu 

vật lý và quản lí giáo dục; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; có năng lực dịch chuyển 

sang một số lĩnh vực ứng dụng khác của vật lý như: điện tử học, tin học, y sinh học…; 

có năng lực tự cập nhật thông tin, kiến thức mới về chuyên ngành và khoa học giáo 

dục, có khả năng thích ứng với các yêu cầu đổi mới giáo dục; có năng lực đánh giá và 

cải tiến các hoạt động dạy học vật lý, đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khoa học của các kết 

luận đó. 
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1.2.4. Về thái độ 

-  Đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong công 

việc, tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc thí nghiệm Vật lý. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, yêu cầu về đổi 

mới phương pháp dạy học Vật lý.    

- Thái độ nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với 

môi trường đổi mới giáo dục. 

- Thái độ tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường xanh, hoạt động văn 

hoá, xã hội, từ thiện. 

2. Chuẩn đầu ra 

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học Sư phạm Vật lý CLC phải đạt 

được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây: 

2.1. Về kiến thức 

 * Kiến thức chung: 

C1: Hiểu và trình bày được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, triết 

học, Tâm lý học, Giáo dục học,  pháp luật, khoa học tự nhiên, văn hóa và con người, 

kiến thức quản lý, điều hành để thực hiện được công tác dạy học, quản lý của một giáo 

viên Vật lý phổ thông, một cán bộ quản lý giáo dục.  

* Kiến thức chuyên môn: 

C2: Hiểu và trình bày được kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Vật lý để vận 

dụng tốt các kiến thức lý thuyết này vào quá trình dạy học Vật lý ở trường phổ thông; 

thực hiện được các bài  thực hành Vật lý và vận hành được các thiết bị, máy móc hiện 

đại dùng trong thực hành Vật lý. 

C3: Hiểu và trình bày được lí luận và  phương pháp dạy học Vật lý hiện đại để 

vận dụng vào phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, xây dựng kế hoạch và 

quản lí quá trình dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 

 C4: Hiểu và trình bày được kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và hướng dẫn 

học sinh nghiên cứu khoa học Vật lý, có thể nghiên cứu tiếp ở bậc học sau đại học; Đưa ra 

kiến thức Vật lý cơ bản về môi trường, về Vật lý lượng tử, Vật lý hạt nhân .... 

2.2. Về kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng chung 

C5: Sử dụng được các phần mềm Microsoft Office World, Excel, Powerpoints. 

C6: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở mức cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của công 

việc. 

C7: Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo 

kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải. 

C8: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người 

khác. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập để hoàn thành công việc. 

2.2.2. Kỹ năng chuyên môn 

C9: Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành vào dạy học Vật lý ở trường 

phổ thông và vào thực tiễn; vận hành được các thiết bị máy móc hiện đại trong thực hành 
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Vật lý; thiết kế và sử dụng phương tiện trong dạy học Vật lý; tổ chức hoạt động ngoại 

khóa Vật lý; đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực; 

phát triển chương trình môn học; tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục; 

C10: Xây dựng và triển khai được kế hoạch dạy học, tổ chức tốt mọi hoạt động 

trong công tác dạy học, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo viên chủ 

nhiệm lớp. 

C11: Lập luận, phân tích và giải quyết được vấn đề trong dạy học nói chung và 

dạy học Vật lý nói riêng. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ 

thông  nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

C12: Vận dụng được kiến thức nghiên cứu khoa học đề xuất và thực hiện các đề 

tài nghiên cứu về  đổi  mới  phương pháp dạy học Vật lý …. 

   C13: Có khả năng giám sát và đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập 

của học sinh,  hơn nữa có khả năng thay đổi linh hoạt các phương pháp đánh giá khách 

quan phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện giảng dạy; có khả năng phân 

loại và lựa chọn học sinh có năng lực thi THPT quốc gia và thành lập đội tuyển thi học 

sinh giỏi. Có khả năng bồi dưỡng đội tuyển  thi học sinh giỏi môn vật lý các cấp. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

C14: Tự định hướng được trong quá trình dạy và học Vật lý, đưa ra sáng kiến 

trong quá trình dạy học Vật lý. Lập được kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

trong nhà trường và trong lớp học. Đánh giá và cải tiến được các hoạt động giáo dục ở 

quy mô trung bình, định hướng, thích nghi được với các môi trường làm việc khác 

nhau trong giáo dục. 

C15: Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến Vật lý 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về Vật lý và dạy học Vật lý hiện đại. 

2.4. Về thái độ 

-  Đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong công 

việc, tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc với dụng cụ hóa chất, cực tham gia 

các hoạt động Vật lý vì môi trường xanh, hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, yêu cầu về đổi 

mới phương pháp dạy học Vật lý, có khả năng thích nghi với môi trường đổi mới giáo 

dục. 

2.5. Tiếng Anh 

Đạt được kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo 

hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành Vật 

lý; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống về Vật lý thông 

thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến 

Vật lý, có kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu, 

sáng kiến kinh nghiệm bằng tiếng Anh. Có khả năng hướng dẫn học sinh tra cứu tài 

liệu quốc tế về chuyên môn Vật lý bằng tiếng Anh và tìm kiếm những thông tin mới. 

Đạt bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. 
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2.6. Công nghệ thông tin 

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành 

về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành. 

3. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng). 

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 137 tín chỉ (chưa tính các môn Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng) 

5. Đối tượng tuyển sinh:  Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo Quy chế đào tạo và quy định hiện hành. 

8. Nội dung chương trình:  

8.1. Kế hoạch giảng dạy chung 

 

A Khối kiến thức giáo dục đại cương 38 TC 

I Lý luận chính trị  13 TC 

II Ngoại ngữ 12 TC 

III Toán, Tin học - Môi trường -Văn hóa - QLNN&QLGD 13 TC 

IV Giáo dục thể chất 4 TC 

V Giáo dục quốc phòng – an ninh 165 tiết 

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  99 TC 

I Kiến thức chung 10TC 

II Kiến thức cơ sở 17 TC 

         + Dạy bằng Tiếng Anh 

        + Dạy bằng Tiếng Việt 

3 TC 

14 TC 

III Kiến thức ngành  59 TC 

         + Bắt buộc 

        + Tự chọn 

38 TC 

21 TC 

         + Dạy bằng Tiếng Anh 

        + Dạy bằng Tiếng Việt 

19 TC 

40 TC 

IV Kiến tập, thực tập tốt nghiệp 7 TC 

          + Kiến tập 2 TC 

          + Thực tập  5 TC 

V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế KLTN 6 TC 

         + Bắt buộc 

        + Tự chọn 

0 TC 

6 TC 

 Tổng 137 TC 
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8. 2. Kế hoạch giảng dạy 
S

ồ
 T

T
 

 

M
ã

 h
ọ

c 
p

h
ầ

n
  

 

 

Tên học phần 

 

 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Loại giờ tín chỉ 
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iề
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ên
 

q
u
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H
ọ
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ỳ
 

B
ộ

 m
ô

n
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n
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ý
 

h
ọ
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p

h
ầ

n
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ý

 t
h
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à
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p
, 

th
ả

o
 l

u
ậ

n
 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

 

T
ự

 h
ọ

c
 

A Khối  kiến  thức  giáo  dục đại  cương 38 
      

 

I Kiến  thức  lí  luận  chính trị 13        

1 196055 Triết học Mác-Lênin 3 32 26  135  1 Nguyên lý 

2 196060 
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
2 21 18  90 1 2 Nguyên lý 

3 196065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 21 18  90 2 4 Nguyên lý 

4 198030 
Lịch sử đảng cộng sản Việt 

Nam 
2 21 18  90 3 3 Đường lối 

5 197035 Tư tưởng HCM 2 21 18  90 4 2 Tư tưởng 

6 197030 Pháp luật đại cương 2 18 12 12 90 4 3 Pháp luật 

II Ngoại ngữ 12        

7 133031 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180 - 1 NN KC 

8 133032 Tiếng Anh 2 4 36 24 24 180 7 2 NN KC 

9 133033 Tiếng Anh 3 4 36 24 24 180 7,8 3 NN KC 

III Toán, Tin học, Môi trường, Văn hóa 
13     -   

10 173080 Tin học   2 10  40 90 - 1 Tin ƯD 

11 114002 
Toán cao cấp  4 36 48  180 - 1 

BM.ĐS 

12 114005 
Xác suất thống kê 3 27 36  135 11 2 

BM.TUD 

  13 
118011 Môi trường và con người 2 18 18 6 90 - 1 Thực vật 

14 121005 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 18 24  90 - 3 VNH&DL 

IV Giáo dục thể chất  4        

 191004 Giáo dục thể chất 1 (bắt buộc) 

2 10  40 90  1 

Lý luận và PP 

giảng dạy 

GDTC 

 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong 5 học 

phần) 
        

a 191031 Bóng chuyền 2   60 90  2 
Điền kinh- 

TD 

b 191032 Thể dục Aerobic 2   60 90  2 
Điền kinh- 

TD 

c 191033 Bóng đá 2   60 90  2 Bóng 

d 191034 Bóng rổ 2   60 90  2 Bóng 

e 191035 Vovinam - Việt võ đạo 2   60 90  2 Bóng 

V Giáo dục quốc phòng         

 
 Giáo dục quốc phòng 165t 

    - 
1-

3 
GDQP 
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B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 99 
      

 

I Kiến thức chung 10        

15 198000 QLHCNN&GD 2 18 24  90 16,17 7 Giao dục 

16 181080 Tâm lý học 4 36 48  180 - 3 Tâm lý 

17 182005 Giáo dục học 4 36 48  180 16 4 Giáo dục 

II Kiến thức cơ sở 17        

18 115005 Cơ học 4 36 48  135 11,12 1 Vật lý 

19 115016 Nhiệt học  2 18 24  90 11,12 2 Vật lý 

20 115132 Điện và từ 4 36 48  135 11,12 2 Vật lý 

21  

Vật lý nguyên tử hạt nhân và 

hạt cơ bản  

(Dạy bằng Tiếng Anh)  

3 18 24 30 135 20 5 

Vật lý 

22 115021 Quang học 4 36 48  135 20 3 Vật lý 

III Khối kiến thức ngành 59        

23 115042 
PP nghiên cứu khoa học 

chuyên ngành Vật lý 
2 18 24  90 16,17 

5 Vật lý 

24 115022 
Thí nghiệm Vật lý đại cương 

1,2 
3   90 135 22 

4 Vật lý 

25 115060 
Phân tích chương trình vật lý 

phổ thông 
3 27 36  135 32 5 

Vật lý 

26 115026 Phương pháp toán lý  3 27 36  135 22 5 Vật lý 

27 115059 Cơ lý thuyết  3 27 36  135 26 6 Vật lý 

 Chọn một trong hai học phần (3TC)         

28a 115018 Vật lý – công nghệ 1 3 27 20 16 135 22 4 Vật lý 

28b 115010 
Cơ sở vật lý môi trường và đo 

lường 
3 27 36  135 22 4 

Vật lý 

29 115081 Điện động lực  3 27 36  135 26 6 Vật lý 

30 115119 
 Cơ học lượng tử  

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
4 36 48  180 

26 
6 

Vật lý 

31 115034 Vật lý thống kê  3 27 36  135 30 7 Vật lý 

32 115024 Lý luận dạy học VL 3 27 36  135 17 4 Vật lý 

33 115033 
Thí nghiệm Vật lý phổ thông 

1,2 
2   60 90 32 

5 Vật lý 

 Chọn một trong hai học phần (2TC)         

34a 115038 Lịch sử Vật lý 2 18 24  90  5 Vật lý 

34b 
115133 

 

Nhiệt động lực học 
2 18 24  90 

19 
5 

Vật lý 

 Chọn một trong hai học phần (2TC)  

35a 115122 
Từ học và siêu dẫn  

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
2 18 24  90 30 7 

Vật lý 

35b 115123 
Vật lý laser và ứng dụng 

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
2 18 24  90 30 7 

Vật lý 

 Chọn hai trong ba học phần (6TC)  

36-

37a 
115051 Vật lý chất rắn 3 27 36  135 30 7 

Vật lý 
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36-

37b 
115083 Thiên văn học 3 27 26 10 135 30 7 

Vật lý 

36-

37c 
115030 Vật lý – công nghệ 2 3 27 20 16 135 30 7 

Vật lý 

  Chọn một trong hai học phần (3TC)   

38a 115107 Thiết kế bài học Vật lí 3 27 36  135 32 6 Vật lý 

38b 115054 
Phương pháp dạy học bài 

tập vật lý phổ thông 
3 27 36  135 32 6 

Vật lý 

  Chọn một trong hai  học phần (3TC)   

39a 115079 
Phương pháp và kỹ thuật thí 

nghiệm vật lý 
3 27  36 135 

32 
7 

Vật lý 

39b 
115083 

 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học Vật lí 
3 27 16 20 135 

32 
7 

Vật lý 

  Chọn một trong hai  học phần (2TC)          

40a 115135 

Giải bài tập olympic Vật lý 

bằng tiếng Anh  

(Dạy bằng Tiếng Anh) 

2 18 24  90 

 

7 

Vật lý 

40b 115136 
Vật liệu và công nghệ mới 

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
2 18 24  90 

 
7 

Vật lý 

41 115121 
Tiếng Anh chuyên ngành 

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
4 36 48  180 

7,8,9 
4 

Vật lý 

42 115114 
Tin học chuyên ngành 

 (Dạy bằng Tiếng Anh) 

3 
27 10 26 135 

 
5 

Vật lý 

43 115121 
Vật lý bán dẫn  

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
2 18 24  90 

 
6 

Vật lý 

IV Kiến tập, thực tập tốt nghiệp 7        

44 132002 Kiến tập sư phạm 2    60 16,17,32 6  

45 115057 Thực tập sư phạm 5    225 16,17,25,38 8  

V 
Khoá luận tốt nghiệp/ Học phần thay 

thế KLTN 
6    270  8  

 Chọn hai trong bốn học phần          

46a 115109 Cơ sở vật lí học 3 27 36  135 21 8 Vật lý 

46b 115104 Cơ sở vật lí học hiện đại 3 27 36  135 21 8 Vật lý 

47a 115108 
Dạy học ngoại khoá môn 

Vật lí 
3 27 36  135 32 8 

Vật lý 

47b 115111 
Lý luận và phương pháp 

dạy học Vật lí 
3 27 36  135 32 8 

Vật lý 

Tổng 137        
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8.3 Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến) 

STT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ 

Học kỳ 1 17 

Học phần bắt buộc  

1 196055 Triết học Mác – Lê Nin  3 

2 133031 Tiếng Anh 1 4 

3 173080 Tin học  2 

4 114002 Toán cao cấp 4 

5 115055 Cơ học  4 

Học kỳ 2 19 

Học phần bắt buộc  

6 196060 Kinh tế chính  trị Mác – Lê nin 2 

7 197035 Tư tưởng HCM 2 

8 113032 Tiếng Anh 2  4 

9 125105 Môi trường và con người 2 

10 114005 Xác suất thống kê 3 

11 115016 Nhiệt học  2 

12 115132 Điện và từ  4 

Học kỳ 3 18 

Học phần bắt buộc  

13 198030 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 

14 197030 Pháp luật đại cương 2 

15 133033 Tiếng Anh 3  4 

16 121005 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

17 181080 Tâm lý học 4 

18 115021 Quang học  4 

Học kỳ 4 19 

Học phần bắt buộc 16 

19 196065 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 2 

20 182005 Giáo dục học 4 

21 115024 Lý luận dạy học Vật lý  3 

22 115022 Thí nghiệm Vật lý đại cương 1,2  3 

23 115112 Tiếng Anh chuyên ngành (Dạy bằng Tiếng Anh) 4 

Học phần tự chọn 3 

24 115018 Vật lý - công nghệ  1   3 



 

10 

 

25 115010 Cơ sở vật lý môi trường và đo lường  3 

Học kỳ 5 18 

Học phần bắt buộc 16 

26 115042 PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành Vật lý 2 

27  Vật lý nguyên tử hạt nhân và hạt cơ bản(Dạy bằng Tiếng Anh) 3 

28 115026 Phương pháp toán lý  3 

29 115060 Phân tích chương trình Vật lý phổ thông   3 

30 115033 Thí nghiệm Vật lí phổ thông 1,2 2 

31 115114 Tin học chuyên ngành (Dạy bằng Tiếng Anh) 3 

Học phần tự chọn 2 

 Chọn 1 trong 2 học phần (2TC)   
 

32 115038 Lịch sử vật lý   2 

33 115133 Nhiệt động lực học  2 

Học kỳ 6 17 

Học phần bắt buộc 14 

34 115059 Cơ lý thuyết 3 

35 115081 Điện động lực   3 

36 115119 Cơ học lượng tử  (Dạy bằng Tiếng Anh)   4 

37 132002 Kiến tập sư phạm 2 

38 115121 Vật lý bán dẫn (Dạy bằng Tiếng Anh) 2 

Học phần tự chọn 3 

 
Chọn 1 trong 2 học phần (3TC) 

 
39 115107 Thiết kế bài học Vật lí 3 

40 115054 Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông 3 

Học kỳ 7 18 

Học phần bắt buộc 5 

41 198000 QLHCNN và QLGD 2 

42 115034 Vật lý thống kê   3 

Học phần tự chọn 13 

 Chọn 1 trong 2 học phần (2TC)  

43 115122 Từ học và siêu dẫn (Dạy bằng Tiếng Anh) 2 

44 115123 Vật lý laser và ứng dụng (Dạy bằng Tiếng Anh) 2 

 Chọn 2 trong 3 học phần (6TC)  

45 115030 Vật lí - công nghệ 2  3 

46 115083 Thiên văn học 3 
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47 115051 Vật lí chất rắn 3 

 Chọn 1 trong 2 học phần (3TC)  

48 115079 Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm vật lý  3 

49 115083 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý  3 

 
Chọn 1 trong 2 học phần (2TC)    

 

50 
115135 Giải bài tập olympic Vật lý bằng tiếng Anh  

(Dạy bằng Tiếng Anh) 
2 

51 115136 Vật liệu và công nghệ mới (Dạy bằng Tiếng Anh) 2 

Học kỳ 8 11 

Học phần bắt buộc 5 

52 115057 Thực tập sư phạm 5 

Học phần thay khóa luận tốt nghiệp (Học phần tự chọn) 6 

 
Chọn 2 trong 4 học phần 

 
53 115108 Dạy học ngoại khoá môn Vật lí 3 

54 115104 Cơ sở vật lí học hiện đại 3 

55 115109 Cơ sở vật lí học 3 

56 115111 Lý luận và phương pháp dạy học Vật lí 3 

Tổng 8 học kỳ 137 
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9. Nội dung đề cương chi tiết học phần 

9.1. TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN / PHILOSOPHY OF MAXISM  

 

- Mã số học phần: 196055 

- Số tín chỉ: 3 (32, 26, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý  

- Điều kiện tiên quyết:  Không 

1. Mô tả học phần:  
- Nội dung học phần: Gồm 3 chương. Chương 1: Trình bày khái quát về nguồn gốc, bản chất của 

triết học; sự hình thành, phát triển của triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời 

sống xã hội. Chương 2: Trình bày quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật chất, ý 

thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; lý luận nhận thức. Chương 3: Trình 

bày quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế -

xã hội, giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con 

người. 

- Năng lực đạt được: Người học nắm vững lý luận triết học Mác – Lênin, trên cơ sở đó 

xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng 

lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo đức cách 

mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, phát triểnvà vai 

trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Quan điểm duy vật biện chứng về 

vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; bản chất của nhận thức, 

thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Quan điểm duy vật lịch sử về sự 

tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử; về nguồn 

gốc, bản chất giai cấp, đấu tranh giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức 

xã hội và con người. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các hiện tượng của tự nhiên, 

xã hội và tư duy trên lập trường DVBC và phương pháp luận biện chứng duy vật.  

- Biết vận dụng kiến thức lý luận của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa học 

chuyên ngành, vào hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động và  sáng tạo. 

- Biết vận dụng những vấn đề lý luận để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 - Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường, tư tưởng chính trị 

vững vàng. 

- Nhìn nhận một cách khách quanvề vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin trong đời 

sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

 

CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI 

SỐNG XÃ HỘI 

1.1. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC  

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.3. Biện chứng và siêu hình 

1.2. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – 

LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mac – Lênin 

1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mac – Lênin 

1.2.3. Vai trò của triết học Mac – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự 

nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

2.1. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2.2.  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

2.2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật 

2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 

2.3. LÝ LUẬN NHẬN THỨC 

2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức 

2.3.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

2.3.4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức 

2.3.5. Tính chất của chân lý 

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

3.1. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 

3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

3.1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

3.1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - 

tự nhiên 

3.2. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC 

3.2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

3.2.2. Dân tộc 

3.2.3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại 

3.3. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

3.3.1. Nhà nước 

3.3.2. Cách mạng xã hội 
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3.4. Ý THỨC XÃ HỘI 

3.4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

3.4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

3.5. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 

3.5.1. Khái niệm con người và bản chất con người 

3.5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người 

3.5.3. Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò cảu quần chúng nhân dân và lãnh tụ 

trong lịch sử 

3.5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ Giáo dục & ĐT (2019), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội.(dự thảo) 

Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ Giáo dục & ĐT (2007), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

2. Nguyễn Hữu Vui (2003), Lịch sử triết học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

3. Bộ Giáo dục & ĐT (2008), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

 

9.2. KINH TẾ CHÍNH TRỊ - MÁC LÊNIN / POLITICAL ECONOMY OF 

MAXISM  

- Mã số học phần: 196060 

- Số tín chỉ: 2 (21, 21, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý  

- Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác – Lê Nin. 
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1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm 6 chương: Trong đó chương 1 trình 

bày về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – 

Lênin. Từ chương 2 đến chương 4 trình bày nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác –Lênin về 

hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Giá trị thặng 

dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. 

Chương 5 và chương 6 trình bày những vấn đề chủ yếu về kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Người học biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc tiếp 

cận các môn khoa học chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một cách 

năng động, sáng tạo; Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Khái quát lịch sử hình thành, đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế 

chính trị Mác – Lênin. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hàng hóa, tiền tệ, thị 

trường, các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; Giá trị thặnng dư trong 

nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế 

thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế trong nền kinh tế 

thị trường hiện nay 

- Biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa học 

chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động, sáng tạo. 

- Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 - Xây dựng và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức hệ của chủ nghĩa 

Mác – Lênin đối với người học.  

- Người học nhận thức rõ hơn về con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC 

NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.1.1. Chủ nghĩa trọng thương 

1.1.2. Chủ nghĩa trọng nông 

1.1.3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh 

1.1.4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 
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1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.3.1. Chức năng nhận thức 

1.3.2. Chức năng thực tiễn 

1.3.3. Chức năng tư tưởng 

1.3.4. Chức năng phương pháp luận 

 

Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ 

THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

2.1. Lý luận của C.Mác về hàng hóa 

 2.1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá 

 2.1.2. Hàng hoá  

2.1. 3. Tiền tệ 

2.2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 

2.2.1. Thị trường 

2.2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường 

 

Chương 3: GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

3.1. Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư.  

3.1.1. Công thức chung của tư bản 

3.1.2. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

3.1.3. Sản xuất giá trị thặng dư 

3.1.4. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

3.1.5. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 

3.1.6. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư 

bản chủ nghĩa 

3.2. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

3.2.1. Tuần hoàn của tư bản 

3.2.2. Chu chuyển của tư bản 

3.2.3. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

3.3. Tích luỹ tư bản 

3.3.1. Thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích lũy 

tư bản 

3.3.2. Quy luật chung của tích lũy tư bản 

3.4. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

3.4.1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

3.4. 2. Lợi nhuận bình quân  

3.4.3. Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng 

 

Chương 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG 

4.1. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

4.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 
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4.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

4.2.2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

4.3. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

4.3.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

4.3.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

4.4. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

4.4.1. Vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản  

4.4.2. Giới hạn phát triển của chủ nghĩa tư bản 

4.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

 

Chương 5: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

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

5.1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

5.3. Các quan hệ lợi ích ở Việt nam 

5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

5.3. 2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích 

Chương 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH 

TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 

6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

6.2.1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam 

6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát 

triển của Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 
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6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ GD & ĐT (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB CTQG Hà Nội 

(dự thảo). 

9.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Bộ GD & ĐT (200), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB CTQG. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X; XI, 

XII (1996; 2001; 2006; 2011; 2016), NXB STHN. 

 

9.3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC / SCIENCE SOCIALISM 

- Mã số học phần: 196065 

- Số tín chỉ: 2 (21, 21, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý  

- Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Học phần có 7 chương, cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ 

bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học: xác định đối tượng, mục đích, yêu cầu, 

phương pháp học tập, nghiên cứu môn học; quá trình hình thành, phát triển CNXHKH; 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; CNXH và các vấn đề xã hội, giai cấp, dân tộc, 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

- Năng lực đạt được: Người học có được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận 

dụng các tri thức về chủ nghĩa xã hội vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 

trị - xã hội của đất nước liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. 

Sinh viên lý giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên có được kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn phát 

triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu CNXHKH, một 

trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  



 

19 

 

Sinh viên có khả năng luận chứng được khách thể và đối tượng nghiên cứu của 

một khoa học và của một vấn đề nghiên cứu, phân biệt được những vấn đề chính trị - 

xã hội trong đời sống hiện thực. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

Sinh viên có thái độ tích cực với việc học tập các môm LLCT; có niềm tin và mục 

tiêu và sự thành công của công cuộc đổi mới do ĐCS Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1.1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH 

1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH 

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

2.1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ 

mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 

2.1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sửa của giai cấp công nhân 

2.1.3. Những điều kiện và quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2.2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

hiện nay. 

2.2.1. Giai cấp công nhân hiện nay. 

2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay 

2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

2.3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. 

2.3.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ  THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH 

3.1. Chủ nghĩa xã hội 

3.1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái KT-XH cộng sản chủ 

nghĩa. 

3.1.2. Điều kiện ra đời của CNXH 

3.1.3. Những đặc trưng cơ bản của CNXH 

3.2. Thời kỳ quá độ lên CNXH 

3.2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH 

3.2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH 

3.3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

3.3.1.  Quá độ lện CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

3.3.2. Những đặc trưng của CNXH và phương hướng xây dựng CNXH ở Việt 

Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

4.1. Dân chủ và dân chủ XHCN 
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4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 

4.1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

4.2.  Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước XHCN. 

4.2.2. Mối quan hệ giữa XHCN và nhà nước XHCN 

4.3. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

4.3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam 

4.3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

4.3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt 

Nam hiện nay 

CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, 

TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 

5.1.  Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên XHCN 

5.1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội 

5.1.2. Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá 

độ lên XHCN 

5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên XHCN 

5.3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên XHCN ở Việt Nam 

5.3.1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam 

5.3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá đọ lên XHCN ở Việt Nam 

CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 

6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH  

6.1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc  

6.1.2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

6.2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo 

6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước hiện 

nay 

6.3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

6.3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 

CNXH 

7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình 

7.1.1. Khái niệm gia đình 

7.1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 

7.1.3 Chức năng cơ bản của gia đình 

7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

7.2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

7.2.2. Cơ sở  chính trị - xã hội 
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7.2.3. Cơ sở văn hóa 

7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

7.3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH  

7.3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ kên CNXH 

7.3.2. Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong 

thời kỳ quá độ lên CNXH 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ GD&ĐT (2019), Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB CTQG (Dự thảo). 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn (2018), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 

học. NXB Chính trị quốc gia Hà Nội. 

2. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2018) NXB Chính trị quốc gia.  

3. Bộ GD&ĐT (2003), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

 

9.4. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM / HISTORY OF THE   

COMMUNIST PARTY OF VIET NAM 

- Mã số học phần: 198030 

- Số tín chỉ: 2 (21, 18, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Đường lối cách mạng của ĐCSVN 

- Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp xây 
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dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975- 2018). 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử; có nhận 

thức, niềm tin đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy được truyền 

thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học 

vào hoạt động thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975- 2018). 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học, qua đó giúp sinh viên nâng cao nhận thức, 

niềm tin đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền thống tốt đẹp 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã 

học vào hoạt động thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

Giáo dục, bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc 

đổi mới, CNH, HĐH đất nước; giáo dục ý thức, trách nhiệm của SV đối với quê hương, đất 

nước, định hướng phấn đấu cho sinh viên theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương nhập môn 

ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬPLỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

I. ĐốitượngnghiêncứucủamônhọcLịchsửĐảngCộngsảnViệt Nam  

- Đối tượng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu 

II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng  

- Nhiệm vụ của môn học  

III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam  

- Phương pháp luận  

- Các phương pháp cụ thể  

 

Chương 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO 
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ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

 

1.1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(tháng 2-1930) 

1.1.1. Bối cảnh lịch sử   

1.1.2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng  

1.1.3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng 

1.1.4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

1.2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

1.2.1. Phong trào cách mạng 1930-1931 và khôi phục phong trào 1932- 1935 

1.2.2. Phong trào dân chủ 1936-1939 

1.2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 

1.2.4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Chương 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, HOÀN 

THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945 - 1975) 

2.1. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) 

2.1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945-1946 

2.1.2. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và quá 

trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950. 

2.1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 

Mỹ đến thắng lợi 1951-1954 

2.1.4. Ý nghĩalịchsửvàkinhnghiệmcủaĐảngtronglãnh đạokháng chiến chống 

thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 

2.2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) 

2.2.1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954-1965 

2.2.2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-1975 

2.2.3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 1954- 1975. 

Chương 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - 2018) 

3.1. Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-

1986) 

3.1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-1981. 

3.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp 

tục đổi mới kinh tế 1982- 1986 

3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế (1986-2018) 

3.2.1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội 1986-

1996 
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3.2.2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

hội nhập quốc tế 1996-2018 

3.2.3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới 

KẾT LUẬN 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ GD&ĐT (2019), Lịch sử Đảng CSVN, NXB CTQG. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn (2018), Lịch sử Đảng CSVN, NXB CTQG 

2. Bộ GD&ĐT (2006), Lịch sử Đảng CSVN, NXB CTQG. 

3.  Đảng CS Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG 

 

 

9.5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH/HO CHI MINH’S IDEOLOGY  

- Mã số học phần: 197035 

- Số tín chỉ: 2 (21, 18, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh  

- Điều kiện tiên quyết:  Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 & 2 

1. Mô tả học phần: 

 - Nội dung học phần: Khái niệm Tư tưởng HCM, bản chất, đặc điểm, đối tượng 

và ý nghĩa của việc nghiên cứu TTHCM; quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Các nội dung chủ yếu của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng 

giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng 

Cộng sản VN; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng 

nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. 
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- Năng lực đạt được: Người học nắm vững khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của 

việc nghiên cứu TTHCM, các quá trình hình thành phát triển TTHCM; phân tích được 

các nội dung chủ yếu của TTHCM, vận dụng được các vấn đề về về đại đoàn kết dân 

tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; 

về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

+ Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

+ Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về những vấn đề cơ bản của 

đường lối cách mạng Việt Nam: Về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về xây 

dựng Đảng, Nhà nước, về CNXH, và quá độ lên CNXH, về đoàn kết dân tộc và quốc 

tế, về dân chủ. 

+ Cung cấp những kiến thức về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; 

xây dựng nền tảng đạo đức con người mới XHCN. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Giúp người học nâng cao tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, đạo đức cách 

mạng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, khả năng vận dụng vào thực tiễn, giải 

quyết tốt những vấn đề biến đổi trong thực tiễn đặt ra. Luôn biết gắn lý luận với thực 

tiễn, học đi đôi với hành. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên nhận thức đúng những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc 

tế hiện nay; thêm tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập 

Môn Tư tưởng Hồ Chí minh 

I. Đối tượng nghiên cứu  

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

           3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

II. Phương pháp nghiên cứu: 

 1. Cơ sở phương pháp luận. 

 2. Các phương pháp cụ thể. 

III. ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên 

 1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp học tập, công tác. 

 2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. 

Chương 1.  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

 1.1.1. Cơ sở khách quan 

 1.1.2. Nhân tố chủ quan 

1.2.  Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
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 1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu 

nước 

 1.2.2. Thời kỳ từ năm 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân 

tộc 

 1.2.3. Thời kỳ từ năm 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng VN. 

 1.2.4. Thời kỳ từ 1930 - 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM. 

 1.2.5. Thời kỳ từ 1945 - 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện. 

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

 1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. 

 1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới. 

 

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc  

và cách mạng giải phóng dân tộc 

2.1.Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc 

 2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa. 

 2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

 2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. 

 2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường 

CMVS 

 2.2.3. Cách mạng giải phóng DT trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo 

 2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc. 

 2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và 

có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 

 2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách 

mạng bạo lực. 

Chương 3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 3.1.2. Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam. 

 3.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của CNXH ở Việt Nam. 

3.2.  Con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam  

 3.2.1. Con đường. 

 3.2.2. Biện pháp. 

Chương 4. Tư tưởng Hồ chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng CSVN 

 4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 4.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng CSVN trong sạch, vững mạnh 



 

27 

 

 4.2.1. Xây dựng Đảng - Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 

 4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chương 5.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

 5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. 

 5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. 

 5.1.3. Hinh thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc.  

 5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. 

 5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế. 

 5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế. 

 5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế. 

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước  

của dân, do dân, vì dân 

6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

 6.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

 6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

 6.1.3. Thực hành dân chủ.  

6.2.  Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

 6.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

 6.2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công 

nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. 

 6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. 

 6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. 

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức  

và xây dựng con người mới 

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 

 7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa. 

 7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa. 

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

 7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 

 7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

7.3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới 

 7.3.1. Quan niệm HCM về con người. 

 7.3.2. Quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược “trồng 

người”. 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 



 

28 

 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị 

quốc gia, Hà Nội. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hội đồng Trung ương biên soạn (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB 

CTQG, Hà Nội.  

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X; XI, 

XII (1996; 2001; 2006; 2011; 2016), NXB STHN..   

 

9.6. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG/ GENERAL LAW 

- Mã số học phần: 197030 

- Số tín chỉ: 2 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh-Pháp luật 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và 

pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, 

Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào việc xử lý 

các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư; phân 

biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống 

hàng ngày; có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, 

kỷ cương xã hội. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên nắm vững và phân tích được những vấn đề lý luận chung về Nhà 

nước và Pháp luật. Đồng thời trang bị cho người học những nội dung cơ bản của một 

số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, luật hành chính, 
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Luật phòng chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, 

Luật lao động. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học trong việc giải quyết một cách 

chủ động, tích cực những vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi học tập, làm việc, và 

trong cộng đồng dân cư. Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi 

biểu hiện trong đời sống hàng ngày. Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực 

hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên có thái độ ứng xử đúng đắn về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân trong các lĩnh vực kinh tế - Chính trị - Văn hoá, giáo dục… 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC  (2,2,0) 

1.1. Nguồn gốc nhà nước. 

1.1.1. Một số quan điểm phi Mác-xít về nguồn gốc nhà nước. 

1.1.2. Quan điểm của học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước. 

1.2.  Bản chất, các dấu hiệu cơ bản và chức năng của nhà nước. 

1.2.1. Bản chất của nhà nước. 

a. Tính giai cấp 

b. Tính xã hội. 

1.2.2. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của nhà nước. 

a. Khái niệm 

b. Những dấu hiệu cơ bản của nhà nước. 

1.2.3. Chức năng của nhà nước. 

a. Khái niệm 

b. Các chức năng của nhà nước 

1.3. Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

1.3.1. Bản chất nhà nước CHXHCN việt Nam. 

a. Khái niệm 

b. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam 

1.3.2. Chức năng của nhà nước ta. 

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT   (3,3,0) 

2.1.  Nguồn gốc, bản chất của pháp luật. 

2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật. 

2.1.2. Bản chất của pháp luật. 

a. Tính giai cấp 

b. Tính xã hội 

2.2. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của pháp luật. 

2.2.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của pháp luật 

2.2.2. Quan hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. 

2.3. Hình thức pháp luật. 
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2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Các hình thức pháp luật. 

2.4. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật xhcn. 

2.4.1. Quy phạm pháp luật. 

a. Khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật. 

b. Cơ cấu của quy phạm pháp luật. 

2.4.2. Văn bản quy phạm pháp luật XHCN. 

a. Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật. 

b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật. 

2.5. Quan hệ pháp luật. 

2.5.1. Khái niệm  quan hệ pháp luật. 

2.5.2. Thành phần của quan hệ pháp luật. 

2.6. Thực hiện pháp luật. Vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý. 

2.6.1. Thực hiện pháp luật. 

a. Khái niệm. 

b. Các hình thức thực hiện pháp luật. 

2.6.2. Vi phạm pháp luật. 

a. Khái niệm và các dấu hiệu của vi phạm pháp luật. 

b. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật. 

c. Các loại vi phạm pháp luật. 

2.6.3. Trách nhiệm pháp lý. 

a. Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý.ý 

b. Các loại trách nhiệm pháp lý 

2.7. Pháp chế XHCN. 

2.7.1. Khái niệm. 

2.7.2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN. 

2.7.3. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN. 

Chương 3: LUẬT HIẾN PHÁP    (2,4,0) 

3.1. Khái quát chung về luật hiến pháp. 

3.1.1. Định nghĩa Luật hiến pháp. 

3.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

3.2. Tổ chức bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

3.2.1. Khái quát về bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam  

a. Khái niệm 

b. Phân loại hệ thống các cơ quan nhà nước 

3.2.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta 

a. Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

b. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo 

c. Nguyên tắc tập trung, dân chủ 

d. Nguyên tắc pháp chế XHCN 

e. Nguyên tắc đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc 

3.2.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước  
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a. Vị trí, tính chất 

b. Chức năng 

3.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

3.3.1. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về kinh tế - xã hội 

3.3.2. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về chính trị 

3.3.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về văn hóa, giáo dục 

3.3.4. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về tự do dân chủ và tự do cá nhân 

Chương 4: LUẬT HÀNH CHÍNH  (2, 3,0) 

4.1.  Khái quát chung về luật hành chính. 

4.1.1. Định nghĩa Luật hành chính 

4.1.2.  Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh,  phương pháp điều chỉnh 

4.2.   Quan hệ pháp luật hành chính, trách nhiệm hành chính 

4.2.1. Quan hệ pháp luật hành chính 

4.2.2. Trách nhiệm hành chính 

4.3.   Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 

4.3.1. Định nghĩa vi phạm hành chính 

4.3.2. Xử lý vi phạm hành chính 

a. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính 

b. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

c. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

4.4.   Cán bộ, công chức. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công chức. 

4.4.1. Khái niệm cán bộ, công chức  

4.4.2. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức. 

Chương 5: LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  (2,3,0) 

5.1.   Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng 

5.1.1. Khái niệm tham nhũng 

5.1.2. Đặc điểm của tham nhũng 

5.1.3. Những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành  

5.2.   Nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng 

5.2.1. Nguyên nhân khách quan 

5.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

5.3.    Tác hại của tham nhũng 

5.3.1. Chính trị 

5.3.2. Kinh tế 

5.3.3. Xã hội 

5.4. Các biện pháp phòng chống tham nhũng 

5.4.1. Nhóm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

5.4.2. Nhóm các biện pháp phòng chống tham nhũng 

Chương 6: LUẬT DÂN SỰ - LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  (3,3,0) 

A. Luật dân sự. 

6.1. Khái quát chung về luật dân sự. 

6.1.1.  Định nghĩa luật dân sự 
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6.1.2.  Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

6.2. Nội dung cơ bản của luật dân sự. 

6.2.1. Quyền sở hữu 

a. Khái niệm quyền sở hữu 

b. Nội dung quyền sở hữu 

6.2.2. Thừa kế. 

a. Khái niệm thừa kế 

b. Người để lại di sản thừa kế 

c. Người hưởng thừa kế 

d. Hình thức thừa kế 

6.2.3. Hợp đồng dân sự. 

a. Khái niệm hợp đồng dân sự 

b. Hình thức hợp đồng dân sự 

c. Nội dung hợp đồng dân sự 

6.2.4. Trách nhiệm dân sự 

a. Khái niệm trách nhiệm dân sự 

b. Các hình thức trách nhiệm dân sự 

B. Luật hôn nhân và gia đình 

6.3.  Khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình. 

6.3.1. Định nghĩa luật hôn nhân gia đình 

6.3.2. Đối tượng điều chỉnh,  phương pháp điều chỉnh 

6.4. Nội dung cơ bản. 

6.4.1. Kết hôn. 

a. Khái niệm kết hôn 

b. Điều kiện kết hôn 

6.4.2. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con. 

a. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng 

b. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con 

6.4.3. Chấm dứt hôn nhân. 

a. Khái niệm 

b. Các trường hợp chấm dứt hôn nhân 

c. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hôn nhân 

Chương 7: LUẬT HÌNH SỰ  (2,3,0) 

7.1. Khái quát chung về luật hình sự. 

7.1.1. Định nghĩa Luật hình sự 

7.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

7.2.  Tội phạm. 

7.2.1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm. 

a. Khái niệm 

b. Đặc điểm  

7.2.2. Phân loại tội phạm. 

7.3.  Hình phạt và các biện pháp tư pháp. 
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7.3.1. Hình phạt. 

a. Khái niệm 

b. Các loại hình phạt 

7.3.2. Các biện pháp tư pháp khác 

Chương 8: LUẬT LAO ĐỘNG  (2,3,0) 

8.1.  Khái quát chung về luật lao động. 

8.1.1. Định nghĩa luật lao động 

8.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

8.2.  Những nội dung cơ bản. 

8.2.1. Hợp đồng lao động. 

8.2.2. Quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. 

a. Quyền, nghĩa vụ của người lao động 

b. Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động. 

8.2.3. Công đoàn. 

a. Khái niệm 

b. Vị trí, tính chất, chức năng của Công đoàn 

8.2.4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

a. Thời giờ làm việc 

b. Thời giờ nghỉ ngơi 

8.2.5. Tiền lương và phụ cấp 

a. Tiền lương 

b. Phụ cấp 

8.2.6. Kỷ luật lao động. Trách nhiệm vật chất. 

a. Kỷ luật lao động 

b. Trách nhiệm vật chất 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 
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Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1- Lê Văn Minh (2016), Pháp luật đại cương, NXB Lao động 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1-Lê Minh Tâm (2015). Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB CAND. 

2- Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (2015), Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp 

luật, NXB CAND 

 

 

9.7. TIẾNG ANH 1 / ENGLISH 1  

- Số tín chỉ: 4 (36, 48) 

- Mã học phần: 133031 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn ngoại ngữ không chuyên – khoa Ngoại ngữ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần gồm: Kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng giao 

tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc 

- Năng lực đạt được: Người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ của 

mình, phục phụ cho công việc sau này. Chẳng hạn, người học có thể học thuộc bài đối 

thoại ngắn theo từng cặp  hoặc viết một đoạn văn tả về bức tranh nào đó trong phần nghe 

rồi học thuộc lòng… 

2. Mục tiêu của học phần                        

2.1 Mục tiêu kiến thức:   

- Nắm vững được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Các thì, thể của động từ; Các 

trợ động từ; Các cấu trúc câu; Câu bị động; câu bị động; điều kiện… 

- Giải thích và trình bày được một lượng từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày 

ở môi trường sống và làm việc: Những từ mà các doanh nhân thường dùng trong văn bản 

hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, viết thư 

giao dịch, kiểm toán… 

2.2 Mục tiêu kỹ năng:  

-  Nghe hiểu được ngôn ngữ nói ở mức độ chậm và đã được đơn giản hoá về những nhu 

cầu thiết yếu.                                                        

- Có khả năng vận đụng và thể hiện những thông tin đã học thuộc. Song, diễn đạt ngôn 

ngữ ở mức độ còn rời rạc nhưng có phần tự nhiên và linh hoạt.                                                  

 - Đọc hiểu được những yết thị và ký hiệu,  những bài viết ngắn và đơn giản về những chủ 

đề quen thuộc trong sinh hoạt, lao động hàng ngày.                                    

- Có khả năng viết thông báo, kể lại sự kiện đơn giản, miêu tả người, địa điểm, các vật thể                    

- Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3 Mục tiêu về thái độ người học: 

 Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài 

và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá.                                           

3. Nội dung học phần                                                                                                     
 Nội dung của học phần giúp người học củng cố, luyện tập và  thiết lập các kỹ năng 

giao tiếp tiếng Anh, đồng thời người học còn có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có thái 
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độ học tập tích cực, tham gia các hoạt động tự học ở nhà như làm bài tập nhóm, bài tập 

Portfolio, thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.  

Chương 1:           (1LT: 5TL) 

1.1. Course  Introduction 

1.2. Orientation 

1.3. Diagnostic test 

1.4. Basic grammar review 

Chương 2:     Unit 1 - works and leisure      (2LT: 4TL) 

2.1. Grammar: auxiliary verbs, so and neither 

2.2. Listening: grammar focus on auxiliary verbs 

2.3. Reading: grammar focus on auxiliary verbs 

2.4. Speaking: making small talks, comparing stages of life 

2.5. Writing: describing a stage of life 

Chương 3:     Unit 2 - Language and senses     (3LT:TL 3) 

3.1. Grammar: Tenses, stative verbs,  

3.2. Listening: grammar focus on tenses 

3.3. Reading: grammar focus on tenses 

3.4. Speaking: talking about favorite words, talking about sensations 

3.5. Writing: describing one of the senses 

Chương 4:    Unit 3 - movies and television     (3LT:3TL) 

4.1. Grammar: Infinitives and gerunds 

4.2. Listening: grammar focus on infinitives and gerunds 

4.3. Reading: grammar focus on infinitives and gerunds 

4.4. Speaking: a survey on movies, opinions about TV 

4.5. Writing: a movie review 

Chương 5:    Unit 4 - memory (3, 3) 

5.1. Grammar: participle and participle clauses 

5.2. Listening: grammar focus on participle and participle clauses 

5.3. Reading: grammar focus on participle and participle clauses 

5.4. Speaking: describing your earliest memory 

Chương 6:     Unit 5 - favorite objects and how things work  (3LT: 3TL) 

6.1. Grammar: negation and parallel structures 

6.2. Listening: grammar focus on negation and parallel structures 

6.3. Reading: grammar focus on negation and parallel structures 

6.4. Speaking: describing favorite things, discussing useful inventions 

6.5. Writing: describing a new invention 

Chương 7:     Unit 6 - friends and other interesting people    (3LT: 3TL) 

7.1. Grammar: comparisons 

7.2. Listening: grammar focus on comparisons 

7.3. Reading: grammar focus on comparisons 

7.4. Speaking: describing types of friends 

7.5. Writing: describing an interesting or unusual perso 

Chương 8:     Unit 7 - using money and exchanging services      (3LT: 3TL) 

8.1. Grammar: tag questions, agreement 

8.2. Listening: grammar focus on agreement 

8.3. Reading: grammar focus on agreement 

8.4. Speaking: sayings about money 

8.5. Writing: barter notices 
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Chương 9:     Unit 8 - agriculture and industry, food preparation  (3LT: 3TL) 

9.1. Grammar: relative clauses 

9.2. Listening: grammar focus on relative clauses 

9.3. Reading: grammar focus on relative clauses 

9.4. Speaking: discussing local products 

9.5. Writing: a cooking show script 

Chương 10:     Unit 9 - travel and exploration     (3LT: 3TL) 

10.1. Grammar: modification and word order 

10.2. Listening: grammar focus on modification and word order 

10.3. Reading: grammar focus on modification and word order 

10.4. Speaking: discussing views on travelling 

10.5. Writing: a personal travel story 

Chương 11:       Unit 10 Belief and first expressions    (3LT: 3TL) 

11.1. Grammar: First conditional, indefinite pronouns 

11.2. Listening: grammar focus on indefinite pronouns 

11.3. Reading: grammar focus on indefinite pronouns 

11.4. Speaking: discussing first impressions 

11.5. Writing: personal stories of first impressions 

Chương 12:      Unit 11 - physical and animal worlds, geography     (3LT: 3TL) 

12.1. Grammar: Voice, reported requests with ask, tell, want 

12.2. Listening & Reading : grammar focus on Voice 

12.3. Speaking: comparing landscapes, choosing an appropriate pet 

12.4. Writing: A story about a special characteristic of an animal 

Chương 13:      Unit 12 - office life and social customs   (3LT: 3TL) 

13.1. Grammar: second condition, making indirect questions, conjunctions and 

prepositions 

13.2. Listening & Reading : grammar focus on conjunctions and prepositions 

13.3. Speaking: “The if …game”; -Writing: asking for and giving advice 

Chương 14:      Closing the course      (0LT, 6TL) 

14.1. Submission of assignments 

14.2. Grammar revision  

14.3. Listening skills revision 

14.4. Reading skills revision 

14.5. Instruction for final test 

4. Yêu cầu của môn học 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 

- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

8. Phương pháp đánh giá môn học 
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- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Clive Oxenden, Christina Latham – Koenig and Paul Seligson, New English File. 

Elementary, Oxford University Press.  

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự (2016), Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ A, 

quyển 1. Nhà xuất bản Thanh Hoá. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Raymond Murphy, Essential Grammar In Use, NXB Thời đại / Từ điển Bách khoa 

2. Cambridge Key (KET) English Test. (2004). Cambridge University Press. 

3. Longman, KET, Practice Test. Cambridge University Press. 

 

 

9.8.  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TIẾNG ANH 2 

- Số tín chỉ: 3 (27, 36) 

- Mã học phần: 133032 

- Bộ môn phụ trách: Mộ môn ngoại ngữ không chuyên – khoa Ngoại ngữ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh 1 

1. Mô tả học phần 

 - Nội dung học phần: Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng 

ngày và để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, 

công việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra; Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách cấu 

tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động 

từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ. 

- Năng lực đạt được: Đạt năng lực Bậc 3.1 theo KNLNNVN: Có khả năng hiểu 

được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề 

quen thuộc; có thể xử lý một số tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ 

đó; có khả năng viết đoạn văn đơn giản với các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; 

khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động nhóm; thực hiện các bài thuyết trình đơn 

giản; khả năng xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên Internet 

cho học tập. 

2. Mục tiêu của học phần                        

2.1 Mục tiêu kiến thức:   

- Trình bày được những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản đã học ở học phần Tiếng 

Anh 1 như: các thì, thể của động từ; trợ động từ; câu bị động; câu điều kiện…đồng thời 

người học tiếp thu được các kiến thức ngữ pháp mới như: mệnh đề quan hệ xác định - 

không xác định, lời nói trực tiếp, gián tiếp, câu hỏi đuôi, đảo ngữ…  

- Nêu được một lượng từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường làm 

việc như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy 

tính, viết thư giao dịch, kiểm toán… 

2.2 Mục tiêu  kỹ năng:  

Kết thúc học phần này, người học cần đạt được những kỹ năng giao tiếp sau :              

 - Xây dựng được những câu hỏi cần thiết trong giao tiếp; có khả năng tạo ra và duy trì 

được những cuộc hội thoại đơn giản về các chủ đề đã học trong công việc và cuộc sống 
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thường nhật ở môi trường thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài. Ở trình độ này, 

người học còn mắc lỗi ngữ pháp, phát âm và sử dụng từ, nhưng không cản trở nhiều đến 

nội dung thông điệp.                               

- Nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề đã học; hiểu được 

những thông báo đơn giản.                                                                                                                                             

- Có thể đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin 

hoặc mở rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng cáo, những tiêu đề trên báo và 

những bài báo viết về những chủ đề quen thuộc; Có khả năng phán đoán nghĩa từ,câu 

trong văn cảnh cụ thể.        

- Có khả năng viết một đoạn văn khoảng 80-100 từ về những chủ đề quen thuộc: mô tả 

địa điểm, kể về một kỳ nghỉ…(về những chủ đề đã học); có khả năng viết một lá thư 

ngắn, không nghi thức: ví dụ, viết thư cho bạn… hoặc viết một bưu thiếp...      

-  Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3 Mục tiêu về thái độ người học: Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt 

động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh 

giá.                                       

3. Nội dung học phần:  Các nội dung phân bố đều trong 13 tuần. Mỗi nội dung bài học 

bao gồm các phần ngữ pháp và thực hành nghe, nói, đọc, viết 

3.1 Nội dung chi tiết học phần   

Chương 1:    Unit 1 - From me to you        (3LT: 1TL) 
1.1. Introduction  

1.2. Course  Introduction 

1.3. Unit 1: From me to you  

Chương 2:  Unit 2 - From me to you (continued)           (2LT: 2TL) 

2.1. Grammar: tag questions 

2.2. Listening: A sociologist talks about gossip, an informal phone conversation 

2.3. Reading: “In Touch” 

2.4. Speaking: Conversation strategies 

2.5. Toeic Listening strategies: Part 1: Photos 

Chương 3:  Unit 3 - In the limelight      (2LT: 2TL) 

3.1. Topics: The performing arts 

3.2. Grammar: review of present perfect continuous/present perfect simple 

3.3. Listening: An opera singer 

3.4. Reading: “Prince Eyango” 

3.5. Speaking: Talking about musicians 

Chương 4:  Unit 4 - In the limelight (Continued)          (2LT: 2TL) 

4.1. Grammar: questions with prepositions 

4.2. Listening: A TV game show 

4.3. Reading: “The Writing Life” 

4.4. Speaking: Talking about hobbies and working styles 

4.5. Toeic Listening strategies: Part 2: Question-response    

Chương 5:  Unit 5 - By coincidence            (2LT: 2TL) 

5.1. Topics: coincidence and connections 

5.2. Grammar: Past perfect 

5.3. Listening: “Table for Two” 

5.4. Reading: The story of Deborah and Josep/“Six Degrees of Separation” 

5.5. Speaking: Telling a story about a coincidence 

5.6. Writing: a story about a coincidence    
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Chương 6:  Unit 6 - By coincidence (Continued)      (2LT: 2TL) 

6.1. Grammar: Relative clauses (object) 

6.2. Listening: Confirmation/Song 

6.3. Speaking: Sending a package to people, Confirmation 

6.4. Toeic Listening strategies: Part 3: Conversations     

Chương 7:  Unit 7- A day’s work       (2LT: 2TL) 

7.1. Topics: Job and work experience 

7.2. Grammar: Gerunds and infinitive 

7.3. Listening: People talking about their job/Dangerous job 

7.4. Reading: Extract from a book – “Tis” 

7.5. Speaking: Discussing important features in a job 

Chương 8: Unit 8 - A day’s work (Continued)       (2LT: 2TL) 

8.1. Grammar: It….+infinitive 

8.2. Reading: Extract from a book – “Tis” 

8.3. Speaking: Talking about workplace problems 

8.4. Toeic Listening strategies: Part 4: Talks       

Chương 9:  Unit 9 -  The nature of things       (2LT:2TL) 

9.1. Topics: Ecology and natural phenomena 

9.2. Grammar: passive: continuous and perfect form 

9.3. Listening: A park ranger 

9.4. Reading: “Best-dressed penguins are wearing wool this year” 

9.5. Speaking: Debating an environmental issue 

9.6. Writing: A letter to a newspaper       

Chương 10: Unit 10- The nature of things (Continued)   (2LT: 2LT) 

10.1. Grammar: Time clauses (future) 

10.2. Listening: A news report about the weather 

10.3. Reading: Volcano 

10.4. Speaking: Discussing places to live 

10.5. Toeic Reading Strategies: Part 5: Incomplete Sentences      

Chương 11: Unit 11 - Make your mark      (2LT: 2TL) 

11.1. Topics: Heroes and fame 

11.2. Grammar: Ability: Could and able to 

11.3. Listening: Who do you admire 

11.4. Reading: An article about folk tales 

11.5. Speaking: describing someone you admire /Telling a folk tale 

11.6. Writing: A folk tale 

11.7. Toeic Reading Strategies: Part 6: Text completion 

Chương 12:     Unit 12 - Make your mark (Continued)     (2LT: 2TL) 

12.1. Grammar: First and second conditional 

12.2. Listening: A survey about fame 

12.3. Toeic Reading Strategies: Part 7: Reading comprehension    

Chương 13:          (2LT: 1TL) 

13.1. Review of Toeic listening Skills    

13.2. Review of Toeic Reading Skills 

13.3. A real actual TOEIC test    

4. Yêu cầu của môn học 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 
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- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp câu hỏi, vướng 

mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, loa đài và tài liệu học tập đầy đủ ở 

thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Clive Oxenden, Christina Latham – Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Pre-intermediate. Oxford University Press.  

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự (2016). Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – 

trình độ B, quyển 2. Nhà xuất bản Thanh Hoá 

9.2. Tài liệu liệu tham khảo  (TLTK) 

1. Raymond Murphy, Essential Grammar In Use, NXB Thời đại / Từ điển Bách 

khoa 

2. Cambridge PET. (2004). Cambridge University Press. 
 

 

9.9. TIẾNG ANH 3 / ENGLISH 3 

- Số tín chỉ: 3(27, 36) 

- Mã học phần: 133033 

- Bộ môn phụ trách: Mộ môn ngoại ngữ không chuyên – khoa Ngoại ngữ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần gồm:  Các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc. 

- Năng lực đạt được: Người học có  khả  năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống của 

cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Với kiến thức đã học, người học có thể tự 

học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, phục vụ cho công việc sau 

này. 

2. Mục tiêu của học phần                      

2.1 Mục tiêu kiến thức 
- Trình bày được những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đã học ở học phần Tiếng Anh 1 và 

Tiếng Anh 2, đồng thời mở rộng kiến thức ngữ pháp nâng cao.  
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- Nêu được vốn từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường làm việc 

như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, 

viết thư giao dịch, kiểm toán… 

2.2 Mục tiêu kỹ năng 
  - Có khả năng giao tiếp trong những tình huống thông thường của cuộc sống cũng 

như trong môi trường làm việc.  

- Có khả năng nghe hiểu những cuộc hội thoại thông thường về những chủ đề đã học; hiểu 

được những thông báo trong công việc.                                                                                                                                              

  - Có khả năng đọc hiểu những bài viết phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin 

hoặc mở rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng cáo, những tiêu đề trên báo và 

những bài báo viết về những chủ đề quen thuộc; Có khả năng phán đoán nghĩa từ, câu 

trong văn cảnh cụ thể, có khả năng suy luận.        

- Có khả năng viết một đoạn văn khoảng 80 -100 từ về những chủ đề thông thường trong 

cuộc sống. Có khả năng viết một lá thư ngắn, theo nghi thức. 

-  Có khả năng nâng cao vai trò làm việc theo nhóm và tự học. 

3. Nội dung học phần                                                                                                                                                                                                       

Chương 1:  Unit 7 – By design        (2LT: 2TL) 

1.1. Introduction  

1.2. Course  Introduction 

1.3. Unit 7: By design 

Chương 2:  Unit 7 – By design  (continued)      (2LT: 2TL) 

2.1. Grammar: so/such…that 

2.2. Listening: Features of cars 

2.3. Reading:  Read the description of Plaza Olavide 

2.4. Speaking: Planning a public park, Role-play: Buying/selling a car 

2.5. Writing: Describing a public place 

Chương 3:  Unit 8 - Special offer      (2LT: 3TL) 

3.1. Topics: Services and advertising 

3.2. Grammar: have/get st done 

3.3. Listening: An errand-running service 

3.4. Vocabulary: damaged goods 

3.5. Speaking: Creating a service 

3.6. Writing: A formal letter 

Chương 4:  Unit 8 - Special offer     (2LT: 3TL) 

4.1. Grammar:Verb +object + infinitive 

4.2. Listening: Radio commercials 

4.3. Reading: “Motion Ads may make commute seem faster” 

4.4. Speaking: planning a radio commercial 

4.5. Writing: Write a radio commercial for a product 

Chương 5:  Unit 9 - Mysteries and science       (2LT: 3TL) 

5.1. Topics: Unsolved mysteries and scientific explanation 

5.2. Grammar: Possibilities 

5.3. Listening: A suprising story 

5.4. Reading: “Mysteries of the Southwest” 

5.5. Speaking: Talking about a frightening or surprising experience 

Chương 6:  Unit 9 - Mysteries and science (continued)   (2LT: 3TL) 

6.1. Grammar: Noun clauses 

6.2. Listening: A radio program about science 
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6.3. Reading: “Unraveling the mysteries of fossils” 

6.4. Speaking: “How much do you know about science” 

6.5. Pronunciation: Vowel sounds 

Chương 7:  Unit 10 - Mind your manners     (2LT: 3TL) 

7.1. Topics: Misunderstanding and manners 

7.2. Grammar: Reported speech 

7.3. Listening: Soap operas 

7.4. Vocabulary: speaking verbs 

7.5. Speaking: Language in action: Misunderstandings 

Chương 8:  Unit 10 - Mind your manners (continued)   (2LT: 3TL) 

8.1. Grammar: would have, should have 

8.2. Listening: Are manners going out of styles? 

8.3. Reading: “The power of poetry” 

8.4. Speaking: Discussing good and bad manners 

8.5. Writing: writing a haiku 

Chương 9:  Unit 11 - Make or bread      (2LT: 3TL) 

9.1. Topics: Justice and life decisions, crimes 

9.2. Grammar: Third conditional 

9.3. Listening: Unusual punishments 

9.4. Reading: An article about a robbery 

9.5. Speaking: Choosing and appropriate punishment 

Chương 10:  Unit 11 - Make or bread (continued)    (2LT: 3TL) 

10.1. Grammar: whatever, wherever, whoever… 

10.2. Listening: Good advice 

10.3. Reading: “Point of view” 

10.4. Speaking: Gratitude 

10.5. Writing: Describing a life-changing experience 

Chương 11:  Unit 12 - A laugh a day              (2LT: 3TL) 

11.1. Topics: Health and laughter, sickness and health 

11.2. Grammar: Structure with there+be 

11.3.  Listening: A laughter club 

11.4. Reading : “Musician on call” 

11.5. Speaking: Discussing how lifestyle affects health 

Chương 12:  Unit 12 - A laugh a day (continued)    (2LT: 3TL) 

12.1. Grammar: Connectors 

12.2. Listening: Jokes 

12.3. Reading : “Why do we laugh?” 

12.4. Speaking: Practice telling jokes 

12.5. Writing: Learning English outside the classroom 

Chương 13:          (2LT: 3TL) 

13.1. Review of Toeic listening Skills  

13.2. Review of Toeic Reading Skills 

13.3. A real actual TOEIC test 

4. Yêu cầu của môn học 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 

- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 



 

43 

 

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của SV. 

7. Trang thiết bị:  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư 

viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Sue Ireland, Joanna Kosta. Target PET. Richmond Publishing. 

2. Trịnh Thị Thơm và các cộng sự (2016). Rèn luyện kỹ năng Viết (Bổ trợ cho bài thi 

B1 KNLNN Việt Nam). Nhà xuất bản Thanh Hoá 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Cambridge PET (2004), Cambridge University Press. 

2. Malcom Mann & Steve Taylore-Knowles (2008), Destination B1-Grammar and 

Vocabulary, MacMillan B1 KNLNN Việt Nam, Nxb Thanh Hóa.  
 

 

9.10. TIN HỌC / INFORMATICS Informatics  

- Mã số học phần: 173080 

- Số tín chỉ: 2 (10, 0, 40) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tin học ứng dụng, khoa Công nghệ 

thông tin & Truyền thông, trường Đại học Hồng Đức 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Tổng quan về tin học, máy tính, hệ điều hành Windows, 

mạng máy tính, Internet, các phần mềm soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và trình 

chiếu. 

-  Năng lực đạt được: Sử dụng máy tính đúng cách, tổ chức dữ liệu trên máy 

tính một cách khoa học, có hệ thống; khai thác các tài nguyên trong máy tính và trên 

mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo 

văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email để phục vụ việc học tập, nghiên 

cứu và làm việc. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản nhất về công nghệ thông tin (CNTT), 

máy tính; sử dụng máy tính với hệ điều hành Windows; các khái niệm cơ bản về mạng 

máy tính và Internet; các phần mềm tiện ích thông dụng; các phần mềm soạn thảo văn 
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bản, trình diễn văn bản và xử lý bảng tính. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

      Sinh viên phải rèn luyện được các kỹ năng sử dụng máy tính với hệ điều 

hành Windows; kỹ năng sử dụng thư điện tử, Website, cách tím kiến, xử lý thông tin 

trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm tiện ích thông dụng, thiết thực; kỹ năng 

sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, trình diễn văn bản và xử lý bảng tính để làm 

việc, học tập và nghiên cứu. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên tích cực khai thác các tài nguyên trong máy tính và trên mạng 

Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn 

bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và 

làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Mô đun A1:CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CNTT   

1.1. Thông tin và dữ liệu 

1.1.1. Khái niệm thông tin, dữ liệu 

1.1.2. Xử lý thông tin bằng máy tính 

1.1.3. Khái niệm phần cứng, phần mềm 

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính 

1.2.1. Biểu diễn số trong các hệ đếm 

1.2.2. Chuyển đổi số giữa các hệ đếm 

1.2.3. Các phép toán đối với số nhị phân 

1.2.4. Biểu diễn thông tin trong máy tính 

1.3. Hệ thống máy tính 

1.3.1. Các bộ phận cơ bản của máy tính 

1.3.2. Bộ xử lý trung tâm - CPU 

1.3.3. Bộ nhớ 

1.3.4. Các thiết bị nhập, xuất 

1.3.5. Cấu hình cần biết khi mua máy tính 

1.4. Phần mềm và thuật toán 

 1.4.1. Phần mềm 

 1.4.2. Thuật toán 

Mô đun A2:MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH    

 2.1. Các thao tác cơ bản 

        2.1.1. Khởi động máy tính 

        2.1.2. Màn hình nền (desktop) và nút Start 

        2.1.3. Sử dụng bàn phím và chuột 

        2.1.4. Cửa sổ và các thao tác với cửa sổ 

        2.1.5. Tắt máy đúng kiểu 

    2.2. Quản lý và khai thác máy tính 

        2.2.1. Tổ chức dữ liệu trên máy tính 

        2.2.2. Khai thác và sử dụng My Computer 
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        2.2.3. Biểu tượng tệp tin, thư mục 

        2.2.4. Các thao tác cơ bản với tệp tin và thưc mục 

        2.2.5. Sử dụng chương trình Windows Explorer 

        2.2.6. Chạy một chương trình ứng dụng 

    2.3. Sử dụng máy tính 

        2.3.1. Cài đặt máy in và in tài liệu 

        2.3.2. Tìm kiếm tệp tin, thư mục 

        2.3.3. Nén dữ liệu 

        2.3.4. Xem thông tin về máy tính 

        2.3.5. Thiết lập Control Panel 

        2.3.6. Cài đặt, cập nhật, gỡ bỏ các chương trình ứng dụng 

        2.3.7. Một số phím tắt 

    2.4. Tiếng Việt trên máy tính 

        2.4.1. Vấn đề mã hóa tiếng Việt 

        2.4.2. Kiểu gõ Telex 

        2.4.3. Các bộ gõ thông dụng 

        2.4.4. Chuyển đổi mã tiếng Việt 

        2.4.5. Cài đặt Unikey 

    2.5. Một số phần mềm tiện ích 

Mô đun A3:MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET   

    3.1. Khái niệm mạng máy tính và Internet 

    3.2. Một số thuật ngữ tiếng Anh khi sử dụng Internet 

    3.3. Thư điện tử - Email 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Tên hộp thư điện tử 

3.3.3. Thiết lập và sử dụng thư điện tử: gmail, yahoo 

     3.4. Website, Blog, diễn đàn 

3.4.1. Khái niệm WWW, Website, Blog, diễn đàn 

3.4.2. Tên miền URL 

3.4.3. Trang chủ (Home page) 

3.4.4. Một số Website, Blog, diễn đàn thông dụng 

      3.5. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

3.5.1. Vai trò của thông tin và tìm kiếm thông tin 

3.5.2. Kỹ năng tìm kiếm thông tin với Google Search 

      3.6. Các văn bản pháp luật quy định về sử dụng Internet 

      3.7. Thuê bao kết nối Internet 

Mô đun A4:PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN  

4.1. Giới thiệu 

4.1.1. Khởi động 

4.1.2. Cửa sổ làm việc 

4.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

4.1.4. Thoát khỏi 
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4.2. Các thao tác cơ bản 

4.2.1. Nhập và điều chỉnh văn bản 

4.2.2. Thao tác trên một khối văn bản 

4.2.3. Các thao tác cơ bản với file văn bản 

4.3. Định dạng và in ấn văn bản 

4.3.1. Định dạng ký tự 

4.3.2. Định dạng đoạn văn bản 

4.3.3. Một số định dạng khác 

4.3.3.1. Định dạng cột báo 

           4.3.3.2. Định dạng chữ cái to đầu đoạn 

           4.3.3.3. Định dạng đường viền 

                     4.3.3.4. Định dạng ký tự đầu dòng 

4.3.4. Định dạng trang in và in văn bản 

4.4. Chèn đối tượng vào văn bản 

4.4.1. Chèn ký tự đặc biệt 

4.4.2. Chèn chữ nghệ thuật 

4.4.3. Chèn tranh 

4.4.4. Chèn các hình ảnh đồ họa 

4.4.5. Chèn công thức toán học 

4.4.6. Chèn biểu đồ 

4.5. Bảng biểu 

4.5.1. Tạo bảng mới 

4.5.2. Hiệu chỉnh và định dạng bảng 

4.5.3. Sắp xếp dữ liệu trong bảng 

4.6. Một số xử lý khác 

4.6.1. Tìm kiếm và thay thế văn bản 

4.6.2. Tạo và sử dụng AutoCorrect 

4.6.3. Chèn số trang 

4.6.4. Chèn Header and Footer 

4.6.5. Trộn văn bản 

Mô đun A5:PHẦN MỀM TRÌNH DIỄN VĂN BẢN   

 5.1. Giới thiệu 

 5.1.1. Khởi động 

 5.1.2. Cửa sổ làm việc 

 5.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

 5.1.4. Các kiểu hiển thị một trình chiếu 

 5.1.5. Các hướng dẫn thực hiện từng bước một 

 5.1.6. Các bước tạo một minh hoạ 

 5.1.7. Thoát khỏi 

5.2. Các thao tác với file trình diễn và với Slide 

  5.2.1. Các khái niệm cơ bản 

  5.2.2. Quy trình soạn thảo trình diễn 
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  5.2.3. Các thao tác với file trình diễn 

5.3. Các thao tác với slide 

5.3.1. Định dạng slide 

5.3.2. Các thao tác với slide: chèn, sao chép, di chuyển, xóa 

5.3.3. Trình bày slide 

5.4. Tạo hiệu ứng 

5.4.1. Thiết lập template 

 5.4.2. Thiết lập hiệu ứng cho slide 

 5.4.3. Thiết lập hiệu ứng cho từng đối tượng 

5.5. Trình chiếu slide và in ấn 

5.5.1. Trình chiếu slide 

5.5.2. Định dạng trang in và in file trình diễn 

Mô đun A6:PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH   

6.1 Giới thiệu 

6.1.1. Khởi động 

6.1.2. Cửa sổ làm việc 

6.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

6.1.5. Các thao tác với file bảng tính 

6.1.6. Một số khái niệm cơ bản 

6.1.7. Thoát khỏi 

 6.2. Các thao tác với bảng tính 

6.2.1. Nhập, sửa dữ liệu 

6.2.2. Các thao tác với vùng dữ liệu 

6.3. Định dạng bảng tính và in bảng tính 

6.3.1. Định dạng dữ liệu 

6.3.1.1. Các kiểu dữ liệu 

6.3.1.2. Định dạng các kiểu dữ liệu 

6.3.1.3. Căn chỉnh dữ liệu 

6.3.1.4. Kẻ khung cho vùng dữ liệu 

6.3.2. Định dạng trang in và in bảng tính 

6.4. Các hàm thông dụng 

6.4.1. Nguyên tắc sử dụng hàm 

6.4.2. Một số hàm thông dụng:  

6.5. Biểu đồ 

6.5.1. Các bước xây dựng biểu đồ 

6.5.2. Hiệu chỉnh biểu đồ 

6.6. Quản trị dữ liệu bảng tính 

6.6.1. Các khái niệm cơ bản 

6.6.2. Sắp xếp dữ liệu 

6.6.3. Trích lọc dữ liệu: AutoFilter, Advanced Filter 

6.6.4. Tổng hợp dữ liệu: Subtotal 

6.7. Tính toán trên nhiều bảng tính 



 

48 

 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết thực hiện tại phòng chức năng có các thiết bị: máy tính, máy 

chiếu Projector, loa, Micro. Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành không quá 

25 người được thực hiện tại phòng máy tính, mỗi người học được sử dụng một máy và 

mỗiphòng thực hành có tối thiểu 25 máy sẵn sàng hoạt động, có đầy đủ phần mềm cần 

thiết phục vụ cho nội dung thực hành. Bố trí lịch học đúng theo lịch trình cụ thể. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc:  

1. Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang – Th.S Trần Hồng Yến, 2015, Giáo trình tin học 

cơ sở, Thông tin và truyền thông. NXB ĐHSP. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

1. Hàn Viết Thuận, Giáo trình tin học đại cương/ Dùng cho sinh viên chuyên ngành 

kinh tế và quản trị kinh doanh, NXB ĐHKTQD, 2007 

2. Dương Minh Quý (2013), Microsoft Office 2007. 

3. Microsoft (2012), Step by Step Microsoft Office 2007, Microsoft Press. 

 

9.11. TOÁN CAO CẤP / ADVANCED MATH  

- Mã số học phần: 114099 

- Số tín chỉ: 4 (36, 48, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Đại số - hình học 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần:  Bao gồm các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như: 

ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, 

chéo hóa ma trận, không gian Euclide, dạng toàn phương;  Các kiến thức về phép tính 

vi phân, tích phân hàm một biến, tích phân suy rộng và chuỗi; Phép tính vi phân hàm 
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nhiều biến, tích phân bội, tích phân nhiều lớp, tích phân đường, tích phân mặt; Giới 

thiệu về phương trình vi phân.  

- Năng lực đạt được: Học xong học phần, người học phải biết vận dụng các kiến 

thức cơ bản đại số tuyến tính và phép tính vi phân, tích phân vào giải quyết các bài 

toán chuyên ngành. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

- Sinh viên biết thực hiện các phép toán trên ma trận, tính định thức, tìm ma 

trận nghịch đảo, tìm hạng của ma trận, phương trình ma trận, 

- Sinh viên giải thành thạo hệ phương trình tuyến tính (hệ phương trình Crame, 

hệ tuyến tính tổng quát, hệ tuyến tính thuần nhất), nắm vững điều kiện tồn tại nghiệm 

của hệ, giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính phụ thuộc tham số.  - Sinh viên 

nắm vững các kiến thức về phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến và một số 

ứng dụng của chúng trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.  

- Sinh viên biết xét sự liên tục và tính giới hạn của hàm hai biến, tính thành thạo 

đạo hàm và vi phân, tìm cực trị của hàm hai biến, tính tích phân hai lớp 

- Sinh viên phân loại và nắm vững được cách giải một số dạng phương trình vi 

phân cấp một cơ bản. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

 Sau khi học xong học phần, người học biết cách giải các bài toán liên quan các 

ma trận; hệ phương trình tuyến tính, các phép tính vi phân và tích phân trong các bài 

toán chuên ngành, … Áp dụng thành thạo  vào việc giải các bài toán thực tiễn liên 

quan đến chuyên ngành của mình. Có kỹ năng phân tích, giải thích và lập luận để giải 

quyết các bài toán, cũng như kỹ năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn, gợi ý của giáo viên. 

Đồng thời sinh viên phải có kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích 

vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

Có thái độ làm việc chăm chỉ, cẩn thận, chính xác. Bước đầu xây dựng được 

thói quen tự học và tự giải quyết vấn đề. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC  

Cơ sở 

0.1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp và các phép toán trên tập hợp 

0.2. Ánh xạ: các khái niệm, ảnh và tạo ảnh của một tập hợp, các tính chất 

1.1. Ma trận và các phép toán trên ma trận 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về ma trận 

1.1.2. Các dạng ma trận 

1.1.3. Các phép toán trên ma trận 

1.1.4. Các phép biến đổi ma trận 

1.2. Định thức 

1.2.1. Phép thế bậc n  

1.2.2. Định nghĩa định thức cấp n 
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1.2.3. Tính các định thức cấp 1, 2, 3 

1.2.4. Các tính chất cơ bản của định thức 

1.3. Các phương pháp tính định thức 

1.3.1. Phương pháp khai triển 

1.3.2. Phương pháp biến đổi về dạng tam giác 

1.4. Ma trận nghịch đảo 

1.4.1. Ma trận khả nghịch 

1.4.2. Điều kiện tồn tại và cách tìm ma trận nghịch đảo 

1.5. Hạng của ma trận 

1.5.1. Khái niệm hạng của ma trận 

1.5.2. Các phương pháp tìm hạng của ma trận 

Chương II: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH    

2.1. Hệ phương trình tuyến tính 

2.1.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.2. Hệ phương trình tuyến tính Crame 

2.1.3. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát: Định lý Cronecker - Capeli về sự 

tồn tại nghiệm 

2.1.4. Cách giải hệ phương trình tuyến tính: Phương pháp dùng định thức (đưa 

về dùng quy tắc Crame) và phương pháp biến đổi sơ cấp (Gauss) 

2.2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 

2.2.1. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (đẳng cấp)  

2.2.2. Mối liên hệ giữa nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính và nghiệm 

của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết với nó. 

 

Chương III: GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN 

3.1. Đại cương về hàm số 

3.1.1. Khái niệm hàm số 

3.1.2.Phép toán trên các hàm số 

3.1.3.Hàm đơn điệu 

3.1.4.Hàm bị chặn và hàm không bị chặn  

3.1.5.Hàm số chẵn, hàm số lẻ 

3.1.6.Hàm số tuần hoàn  

3.1.7.Hàm số hợp  

3.1.8.Hàm số ngược 

3.1.9.Các hàm số sơ cấp cơ bản 

3.2. Dãy số và giới hạn của dãy số 

3.2.1.Các khái niệm cơ bản 

3.2.2.Phép toán trên các dãy hội tụ. 

3.2.3.Các tính chất về giới hạn dãy số 

3.2.4.Dấu hiệu hội tụ của dãy số 

3.2.5.Hai bổ đề quan trọng 

3.2.6.Giới hạn trên và giới hạn dưới 



 

51 

 

3.3. Giới hạn của hàm số 

3.3.1. Các khái niệm cơ bản 

3.3.2. Các tính chất của giới hạn 

3.3.3. Các phép toán 

3.3.4. Mở rộng khái niệm giới hạn của hàm số 

3.3.5. Đại lượng vô cùng bé và đại lượng vô cùng lớn 

3.4. Hàm số liên tục 

3.4.1. Sự liên tục của hàm số một biến số 

3.4.2. Điểm gián đoạn của hàm số 

3.4.3. Các tính chất của hàm số liên tục 

3.4.4. Liên tục đều 

3.4.5. Tính liên tục của hàm số ngược, hàm hợp, hàm sơ cấp cơ bản 

3.4.6. Một vài giới hạn cơ bản 

Chương IV: PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM MỘT 

BIẾN  

4.1. Đạo hàm của hàm số 

4.1.1. Khái niệm đạo hàm 

4.1.2. Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản 

4.1.3. Các tính chất và quy tắc tính đạo hàm 

4.1.4. Đạo hàm cấp cao 

4.2. Vi phân của hàm số 

4.2.1. Khái niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm 

4.2.2. Các quy tắc tính vi phân 

4.2.3. Các định lý về giá trị trung bình 

4.2.4. Vi phân cấp cao 

4.2.5. Công thức Laylor 

4.3. Ứng dụng 

4.3.1. Các dạng vô định và quy tắc L’hospital 

4.3.2. Chiều biến thiên 

4.3.3. Cực trị, tính lồi lõm, tiệm cận của hàm số 

4.3.4. Khảo sát hàm số 

4.4.  Nguyên hàm, tích phân không xác định 

4.4.1. Định nghĩa và tính chất 

4.4.2. Phương pháp đổi biến số 

4.4.2. Tích phân từng phần 

4.4.3. Tích phân hàm hữu tỉ 

4. 4.4. Tích phân của một số hàm vô tỉ và lượng giác 

4.5. Tích phân xác định 

4.5.1.  Khái niệm tích phân xác định, định lý về sự tồn tại của tích phân xác 

định, các tính chất của tích phân xác định, định lý về giá trị trung bình. 

4.5.2. Cách tính tích phân xác định: đạo hàm theo cận trên, công thức Newton – 

Leibnitz. 
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4.5.3. Các phương pháp tính tích phân xác định. 

4.5.4. Ứng dụng của tích phân xác định: Tính độ dài cung, diện tích hình phẳng, 

thể tích vật thể bất kỳ, thể tích vật thể tròn xoay. 

4.6. Tích phân suy rộng 

4.6.1. Tích phân với cận vô tận: định nghĩa, tính chất, điều kiện hội tụ 

4.6.2. Tích phân của hàm số không bị chặn: định nghĩa, liên hệ giữa hai loại 

tích phân suy rộng, điều kiện hội tụ 

Chương V: LÝ THUYẾT CHUỖI   

5.1. Chuỗi số 

5.1.1. Khái niệm cơ bản và tính chất đơn giản  

5.1.2. Chuỗi số dương 

5.1.3. Chuỗi với dấu bất kỳ 

5.1.4. Các tính chất của chuỗi số  

5.2. Dãy hàm 

5.2.1. Khái niệm cơ bản  

5.2.2. Hội tụ đều 

5.2.3. Tính chất của giới hạn của dãy hàm  

5.3. Chuỗi hàm 

5.3.1. Khái niệm cơ bản  

5.3.2. Hội tụ đều 

5.3.3. Tính chất của tổng chuỗi hàm  

5.4. Chuỗi hàm lũy thừa 

5.4.1. Khái niệm cơ bản 

5.4.2. Sự hội tụ đều của chuỗi hàm lũy thừa 

5.4.3. Khai triển hàm số thành chuỗi hàm lũy thừa  

5.5. Chuỗi Fourier 

5.5.1. Hệ số Fourier 

5.5.2. Xấp xỉ theo trung bình 

5.5.3. Định lý Dirichlet - Lyapunov 

5.5.4. Tính chất hội tụ của chuỗi Fourier 

Chương VI:PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM HAI 

BIẾN   

6.1. Giới hạn của hàm hai biến 

6.1.1. Khái niệm miền trong mặt phẳng 

6.1.2. Giới hạn của dãy trong mặt phẳng 

6.1.3. Định nghĩa hàm hai biến 

6.1.2. Giới hạn của hàm hai biến 

6.2. Sự liên tục của hàm hai biến 

6.2.1. Định nghĩa 

6.2.2. Tính chất 

6.2.3. Liên tục đều 

6.3. Đạo hàm và vi phân 
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6.2.1. Đạo hàm riêng 

6.2.2. Vi phân toàn phần 

6.2.3. Đạo hàm và vi phân cấp cao 

6.4. Cực trị của hàm hai biến 

6.3.1. Cực trị của hàm hai biến 

6.3.2. Giá trị lớn nhất và bé nhất 

6.3.3. Cực trị có điều kiện 

6.5. Tích phân hai lớp 

6.5.1. Định nghĩa tích phân hai lớp 

6.5.2. Các tính chất của tích phân hai lớp 

6.5.3. Cách tính tích phân hai lớp  

Chương VII: 

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT  

7.1. Đại cương về phương trình vi phân cấp 1 

7.1.1. Các khái niệm  

7.1.2. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm 

7.2. Phương trình khuyết 

7.2.1. Phương trình khuyết y 

7.2.1. Phương trình khuyết x 

7.3. Phương trình tách biến (phân ly) 

7.4. Phương trình thuần nhất (đẳng cấp) 

7.5. Phương trình tuyến tính cấp 1 

7.6. Phương trình Becnoulli 

7.7. Phương trình vi phân toàn phần 

 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết thực hiện tại phòng chức năng có các thiết bị: máy tính, máy 

chiếu Projector, loa, Micro. Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành không quá 

25 người được thực hiện tại phòng máy tính, mỗi người học được sử dụng một máy và 

mỗiphòng thực hành có tối thiểu 25 máy sẵn sàng hoạt động, có đầy đủ phần mềm cần 

thiết phục vụ cho nội dung thực hành. Bố trí lịch học đúng theo lịch trình cụ thể. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 
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- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc:  

1. Nguyến Đình Trí (chủ biên) - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, tập 

1, tập 2, tập 3, NXB Giáo dục 2013. 

2. Nguyến Đình Trí (chủ biên) - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao 

cấp, tập 1, tập 2, tập 3, NXB Giáo dục 2013.  

9.2. Sách tham khảo:   

1.  Nguyễn Duy Thuận (Chủ biên) - Phí Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh, Đại số tuyến tính, 

NXB Đại học Sư phạm, 2004. 

2. Nguyễn Tiến Quang - Lê Đình Nam, Cơ sở Đại số tuyến tính, (Dùng cho sinh viên các 

trường đại học và cao đẳng kỹ thuật), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 

 

9.12. XÁC XUẤT – THỐNG KÊ / PROBABILITY THEORY AND 

MATHEMATICAL STATISTICS    

- Mã số học phần: 114005 

- Số tín chỉ: 03 (27, 36, 0) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Đại số  

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp  

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Học phần trang bị cho người học các khái niệm cơ bản của 

xác suất và các công thức tính xác suất; biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và các đặc 

trưng của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên hai chiều; các kiến thức về thống kê toán 

học: mẫu ngẫu nhiên và các số đặc trưng mẫu, ước lượng và kiểm định giả thiết thống 

kê; tương quan và hồi quy.  

- Năng lực đạt được: Học xong học phần, người học phải biết vận dụng các quy 

luật xác suất vào giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và tính 

toán thành thạo các số liệu thống kê. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

- Hiểu được bản chất xác suất và cách tính xác suất bằng định nghĩa (Ðịnh 

nghĩa cổ điển , hình học) và bằng các công thức xác suất (Cộng, Nhân, Xác suất toàn 

phần và công thức Bayer, Phép thử lặp -công thức Bernoulli, Các định lý giới hạn 

Moivre-Laplace và Poison) 

- Lập được dãy phân phối xác suất, tìm được kỳ vọng số, phương sai, Số trội, số 

trung vị của một tập hợp số liệu quan sát. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

- Biết sắp xếp số liệu thu được qua thực nghiệm để xử lý thống kê 

- Hiểu được bản chất các lọai số trung bình thường gặp (Trung bình cộng, trung 

bình nhân, trung bình các bình phương) và tính được chúng 
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- Biết ước lượng và kiểm định các tham số thống kê (Trung bình cộng, phân 

suất), so sánh phân phối 

- Biết cách tìm hệ số tương quan về số lượng cũng như chất lượng của hai tập 

hợp; lập được phương trình hồi quy một tham số và đa tham số  

Sử dụng đúng và thành thạo các bảng số thường dùng trong xác suất và thống kê 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

- Nhìn thấy được giá trị chuyên môn và giá trị xã hội của học phần đang học. 

- Tự nghiên cứu trước ở nhà, trước mỗi giờ lên lớp. 

- Dự lớp để nắm vững các nội dung quan trọng của từng chương. 

Làm việc theo nhóm để giải quyết các bài tập trong các giờ bài tập. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN I: XÁC SUẤT 

CHƯƠNG I: XÁC SUẤT 

1. Sơ lược về giải tích tổ hợp 

2. Phép thử và sự kiện ngẫu nhiên 

3. Định nghĩa xác suất. 

4. Xác suất có điều kiện. Sự độc lập của các sự kiện. Dãy phép thử 

Bernoulli. 

5. Xác suất của tích các sự kiện. 

6. Xác suất của tổng các sự kiện. 

7. Xác suất toàn phần (xác suất đầy đủ) và công thức Bayer. 

8. Phép thử lặp. 

CHƯƠNG II: ÐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN     

1. Những khái niệm cơ bản. 

2. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. 

3. Một số phân phối xác suất thường 55ung. 

4. Một số định lý giới hạn. Xấp xỉ một số phân phối xác suất. 

PHẦN II: THỐNG KÊ 

CHƯƠNG I: TẬP HỢP MẪU VÀ TÍNH ÐẠI DIỆN CỦA NÓ 

1.1. Tập hợp mẫu và bảng biến thiên. 

1.1.  Tập hợp tổng quát và tập hợp mẫu. 

1.2.  Thu thập số liệu. 

1.3.  Bảng biến thiên. 

2. Số trung vị và số trội. 

3. Các loại số trung bình. 

3.1.  Công thức tổng quát của số trung bình. 

3.2.  Sử dụng số trung bình. 

1.4. Trung bình cộng. 

4.1.  Sự tương quan giữa số trung bình cộng và kỳ vọng số. 

4.2.  Tính chất của số trung bình cộng: 

4.3.  Cách tính số trung bình cộng: 

5. Sự biến thiên của tập hợp 
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5.1. Phương sai: 

5.2. Sai số trung bình cộng và sai số cho phép:  

5.3. Hệ số biến thiên và biến chuẩn hóa: 

6. Các loại phân bố của tập hợp 

6.1. Phân bố chuẩn. 

6.2. Phân phối Poisson. 

6.3. Phân phối bất đối xứng. 

CHƯƠNG II : ƯỚC LƯỢNG 

1. Các loại ước lượng 

2. Ước lượng khoảng tin cậy  

2.1.  Ðịnh nghĩa. 

2.2.  Ước lượng khoảng tin cậy của trung bình tổng quát. 

2.3.  Ước lượng khoảng tin cậy phương sai tổng quát của phân phối chuẩn. 

2.4.  Ước lượng khoảng tin cậy của phân suất (tỉ lệ). 

CHƯƠNG III : KIỂM ÐỊNH 

1. Tổng quát về kiểm định. 

2. Kiểm định số trung bình cộng. 

2.1. So sánh kỳ vọng số của hai mẫu độc lập. 

2.2. So sánh trung bình mẫu với trung bình lý thuyết. 

3. Kiểm định phân suất. 

3.1. So sánh hai phân phối xác suất độc lập. 

3.1. So sánh phân phối xác suất mẫu với phân phối xác suất lý thuyết. 

3.2. So sánh hai phân phối xác suất trong trường hợp mẫu rất lớn. 

4. Kiểm định hai phân phối. 

4.1. So sánh hai phân phối xác suất độc lập. 

4.2. So sánh phân phối xác suất mẫu với phân phối xác suất lý thuyết. 

CHƯƠNG IV: BÀI TOÁN TƯƠNG QUAN HỒI QUY 

1. Phân tích tương quan. 

2. Hàm hồi quy và phương pháp bình phương bé nhất. 

3. Tỷ số tương quan và độ sai số dự báo 

4. Yêu cầu của môn học: 

 Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có h¬ướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

 Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

 Giờ lý thuyết thực hiện tại phòng chức năng có các thiết bị: máy tính, máy chiếu 

Projector, loa, Micro. Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành không quá 25 
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người được thực hiện tại phòng máy tính, mỗi người học được sử dụng một máy và 

mỗiphòng thực hành có tối thiểu 25 máy sẵn sàng hoạt động, có đầy đủ phần mềm cần 

thiết phục vụ cho nội dung thực hành. Bố trí lịch học đúng theo lịch trình cụ thể. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Đào Hữu Hồ: Xác suất và Thống kê, Đại học Quốc gia HN, 2001. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Phạm Văn Kiều, Lê Thiên Hương, Xác suất thống kê, NXB GD, 2001. 

[3] Tống Đình Quỳ, Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê, NXB Giáo dục, 2000. 

 

9.13. MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI / ENVIRONMENT AND HUMAN 

- Mã học phần: 125105 

- Số tín chỉ: 02 (18,24,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học tự nhiên 

- Điều kiện tiên quyết: Không.  

1. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần: Khái niệm, phân loại môi trường; các vấn đề về tài nguyên 

thiên nhiên, các nguyên lý sinh thái học cơ bản trong khoa học môi trường; vị trí của 

con người trong hệ sinh thái; mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên với 

sự phát triển kinh tế - xã hội; tác động của con người đến môi trường; thực trang, 

nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước,… trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam; các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; các 

vấn đề về an toàn lao động trong sản xuất và cuộc sống. 

Năng lực đạt được: Sinh viên biết phát hiện và giải quyết tốt các tình huống sinh 

thái, môi trường trong cuộc sống; tính toán, phân tích được mối quan hệ giữa dân số, tài 

nguyên và môi trường, từ đó đánh giá một cách định tính và định lượng các yếu tố này 

trong việc sử dụng tài nguyên và BVMT; xây dựng được kế hoạch và thực hiện tốt các 

kỹ năng về vệ sinh và an toàn lao động. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu chung: 

 Người học có được hệ thống kiến thức cơ bản về tài nguyên, môi trường và con 

người; mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số - tài nguyên - môi trường; Thực trạng tài 

nguyên và môi trường ở Việt Nam và trên thế giới; vấn đề vệ sinh, an toàn lao động, hoạt 

động bảo hộ lao động trong một số ngành nghề và doanh nghiệp.  

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Về kiến thức:   
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 Cung cấp các kiến thức cơ bản về tài nguyên và môi trường: khái niệm, phân loại 

tài nguyên và môi trường; các nguyên lý sinh thái học cơ bản trong khoa học môi trường; 

mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số - tài nguyên - môi trường; sự ô nhiễm và suy 

thoái môi trường: nguyên nhân, thực trạng, hậu quả, các biện pháp bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững; những quy định của pháp luật và các chính sách về hoạt động BVMT 

và phát triển bền vững; các vấn đề cơ bản về vệ sinh, an toàn lao động, hoạt động bảo hộ 

lao động trong một số ngành nghề và doanh nghiệp.  

2.2.  Về kỹ năng:   

+ Phân tích được mối quan hệ giữa dân số, tài nguyên và môi trường, từ đó đánh giá một 

cách định tính và định lượng các yếu tố này trong việc sử dụng tài nguyên và BVMT địa 

phương.  

+ Phát hiện và giải quyết được các tình huống sinh thái; phân tích được thực trạng môi 

trường và giải thích được nguyên nhân gây ra các vấn đề suy thoái, ô nhiễm môi trường, 

từ đó đưa ra một số giải pháp khác phục.  

+ Sử dụng được các văn bản pháp quy vào việc bảo vệ tài nguyên và môi trường địa 

phương; thực hiện các nguyên tắc về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 1: Khoa học môi trường và con người. Đối tượng môn học và nhiệm vụ 

môn học. Một số khái niệm cơ bản về khoa học môi trường. Nhận thức vấn đề môi 

trường trên thế giới và ở Việt Nam. (2LT:4TL) 

1.  Sơ lược về khoa học môi trường và con người. 

2. Đối tượng môn học và nhiệm vụ môn học. 

3. Mối quan hệ giữa khoa học  Môi trường và con người với các khoa học khác. 

4. Một số khái niệm cơ bản. 

5. Nhận thức vấn đề môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. 

Nội dung 2. Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường 

(4LT:4TL) 

1. Nhân tố sinh thái. 

2. Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái. 

3. Quần thể và quần xã sinh vật. 

4. Hệ sinh thái. 

5. Hệ sinh thái và con người. 

Nội dung 3.  Tác động của gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và tài 

nguyên -môi trường. (4LT:4TL) 

1. Số dân và sự gia tăng dân số. 

1.4. Cấu trúc dân số. 

2. Lịch sử gia tăng dân số của nhân loại. 

3. Sự phân bố dân cư và  di cư. 

4.  Đặc điểm phát triển dân số Việt Nam. 

5. Công nghiệp hóa và đô thị hóa 

6. Quan hệ giữa dân số – tài nguyên – môi trường. 

Nội dung 4. Thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên (2LT:3TL) 

1. Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên,  

2. Tài nguyên khí hậu. 

3. Tài nguyên rừng. 

4. Tài nguyên đất. 

5. Tài nguyên nước. 

6. Tài nguyên biển và ven biển. 
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7. Tài nguyên khoáng sản. 

8. Tài nguyên năng lượng. 

9. Sự đa dạng sinh học. 

Nội dung 5.  Vấn đề ô nhiễm môi trường (2LT:3TL) 

1. Ô nhiễm môi trường không khí. 

2. Ô nhiễm đất.  

3. Ô nhiễm môi trường nước. 

4. Những hình thức ô nhiễm môi trường khác.  

Nội dung 6. Bảo vệ môi trường (2LT:3TL) 

1. Những vấn đề toàn cầu. 

2. Hiện trạng tài nguyên, môi trường Việt Nam. 

3. Chiến lược phát triển bền vững. 

4. Luật và chính sách môi trường Việt Nam. 

Nội dung 7: Vệ sinh, an toàn lao động (2LT:3TL) 

1.Tính chất cơ bản  của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động 

2. Môi trường sản xuất và sức khỏe 

3. Một số văn bản pháp lý liên quan đến vệ sinh, an toàn lao động 

4. Yêu cầu của học phần 

- Sinh viên phải có mặt trên lớp 80% thời gian học lý thuyết và thảo luận nhóm. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập được giao (cá nhân, nhóm), đúng thời gian quy định. 

-Các bài tập phải được viết bằng tay, sạch sẽ, rõ ràng. Được tham khảo các tư liệu đã giới 

thiệu hay các website để hoàn chỉnh bài làm, nhưng không được sao chép lại của nhau. 

Nếu phát hiện ra sự sao chép, sinh viên sẽ bị điểm 0. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người 

học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%,  

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%. 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%. 

9. Tài liệu tham khảo chính 

9.1.  Tài liệu bắt buộc 

[1] Lê Văn Khoa, Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục, 2001. 

[2] Lê Thông, Dân số, môi trường, tài nguyên, Nxb Giáo dục, 2001. 

[3] Trần Kiên, Sinh thái học và môi trường, Nxb Giáo dục, 1999. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

[4] Lưu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi trường, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2000. 

[5] Nguyễn Văn Tuyên, Sinh thái học và môi trường, Nxb Giáo dục, 1998. 

[6] Lê Thanh Vân, Con người và Môi trường, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2004. 
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9.14. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM/ VIETNAM CULTURAL BASE  

- Số tín chỉ: 02 (18, 24) 

- Mã học phần: 121005 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Xã hội học – Khoa xã hội, Trường Đại học Hồng Đức  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần: Những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam; phân vùng 

văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện đại; các thành 

tố của văn hóa Việt Nam; bản sắc văn hóa Việt Nam; các giá trị văn hoá truyền thống của 

dân tộc Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Người học trình bày được những thành tố cơ bản của văn 

hóa; nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra 

những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc; vận dụng vào việc phân tích, giải thích các 

hiện tượng văn hóa trong đời sống hiện nay. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Về kiến thức 

-  Nắm được một số khái niệm về văn hoá và những kiến thức cơ bản làm nền cho việc 

tiếp nhận những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam. 

-  Trình bày được những vấn đề mấu chốt liên quan đến tiến trình văn hoá Việt Nam từ 

cội nguồn cho đến hiện đại.  

2.2. Về kỹ năng 

      - Xây dựng được những kiến thức chung nhất về văn hoá Việt Nam, những tiền đề cơ 

bản của văn hoá cũng như bản sắc văn hoá.  

- Vận dụng được những vấn đề về lý thuyết và phương pháp luận để tiếp cận nghiên cứu 

văn hoá Việt Nam,  

3. Nội dung học phần 

Chương 1: VĂN HOÁ - NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN   (4LT:4TL) 

1.1. Văn hoá học với tư cách là một chuyên ngành khoa học 

1.1.1.  Khoa học về văn hoá có nhiều ngành 

1.1.2. Văn hoá học ra đời phân ra các ngành: Lịch sử văn hoá, Lý luận văn hoá,  Địa lý 

văn hoá, Cơ sở văn hoá, Văn hoá ứng dụng và phát triển… 

1.1.3.  Những thuật ngữ thường dùng trong bộ môn văn hoá học 

1.2. Văn hoá 

1.2.1. Vấn đề thuật ngữ văn hoá 

1.2.2. Con người - chủ thể sáng tạo văn hoá 

1.2.3. Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, văn vật. 

1.2.4. Văn hoá với biểu tượng 

1.3. Cấu trúc, đặc trưng và chức năng cơ bản của văn hoá    

1.3.1. Cấu trúc    

1.3.2. Đặc trưng và chức năng của văn hoá  

1.4  Định vị văn hoá Việt Nam     

1.4.1. Không gian văn hoá Việt Nam 

1.4.2. Thời gian văn hoá Việt Nam 

1.4.3. Nguồn gốc dân tộc Việt - chủ thể văn hoá Việt Nam 

Chương 2:  TIẾN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM    (2LT:2TL) 

2.1.  Tiến trình văn hoá Việt Nam 

2.1.1. Văn hoá Việt Nam thời tiền sử 

2.1.2. Văn hoá Việt Nam thời sơ sử 
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2.1.3. Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc 

2.1.4. Thời kỳ phong kiến too chủ (Đại Việt) 

2.1.5.  Văn hoá Việt Nam thời Pháp thuộc và chống Pháp thuộc 

2.1.6. Văn hoá Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945 

2.2. Các đặc điểm của văn hóa Việt Nam khi giao lưu tiếp xúc với văn hóa nhân loại 

thời hiện đại? 

Chương 3:  CÁC VÙNG VĂN HOÁ VIỆT NAM   (2LT:4TL) 

3.1. Các vùng văn hóa Việt Nam 

3.1.1. Vấn đề phân vùng văn hoá và khái niệm vùng văn hoá 

3.1.2. Vấn đề phân vùng văn hoá ở Việt Nam 

3.2.  Khái niệm vùng văn hoá  

3.2.1.  Đặc trưng các vùng văn hoá Việt Nam 

3.2.2. Vùng văn hoá Đồng bằng Bắc bộ 

3.2.3. Vùng văn hoá Việt Bắc 

3.3.  Vùng văn hoá Tây Bắc và miền núi Bắc bộ 

3.4.  Vùng văn hoá duyên hải Bắc Trung bộ 

3.5.  Vùng văn hoá duyên hải Trung và Nam Trung bộ  

3.6.  Vùng văn hoá Trường Sơn - Tây Nguyên 

3.7.  Vùng văn hoá Nam bộ 

Chương 4:  VĂN HOÁ NHẬN THỨC      (2LT:2TL) 

4.1.  Văn hoá Việt Nam với Đông Nam Á 

4.2.  Triết lí âm dương 

4.2.1.  Nguyên lý âm dương 

4.2.1. Sự thẩm thấu của triết lý âm dương trong văn hoá Việt Nam 

4.3. Tam tài - ngũ hành 

4.4. Lịch âm dương và hệ đếm can chi  

Chương 5:  VĂN HOÁ TỔ  CHỨC ĐỜI SỐNG   (2LT:2TL) 

5.1. Tổ chức nông thôn 

5.1.1. Các hình thức tổ chức nông thôn 

5.1.2 . Đặc điểm của làng Việt  

5.2. Tổ chức quốc gia  

5.2.1. Từ làng đến nước và việc quản lý xã hội 

5.2.2. Bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam và luật nước 

5.2.3. Các tầng lớp trong xã hội Việt Nam truyền thống 

5.3. Tổ chức đô thị 

5.3.1.  Đô thị Việt Nam trong quan hệ với quốc gia 

5.3.2.  Đô thị Việt Nam trong quan hệ với nông thôn 

5.3.3.  Quy luật chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống 

Chương 6: VĂN HOÁ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO    (2LT:4TL) 

6.1.  Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo                                             

6.2. Tín ngưỡng 

6.2.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

6.2.2. Tín ngưỡng thờ thần 

6.2.3. Tín ngưỡng thờ Mẫu hay nguyên lí mẹ của văn hoá Việt Nam  

6.2.4. Tín ngưỡng phồn thực 

6.3. Tôn giáo.  

6.3.1. Phật giáo và văn hoá Việt Nam  

6.3.2. Nho giáo và văn hoá Việt Nam  
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6.3.3. Đạo giáo và văn hoá Việt Nam 

6.3.4. Thiên chúa giáo với văn hoá Việt Nam   

6.4.  Đặc trưng tín ngưỡng Việt Nam   

Chương 7: VĂN HOÁ ẨM THỰC, VĂN HOÁ MẶC, Ở VÀ ĐI LẠI 

 (2LT:2TL) 

7.1. Văn hoá ẩm thực 

7.1.1.  Cơ cấu bữa ăn 

7.1.2. Cách chế biến món ăn 

7.1.3. Cách ăn 

7.1.4. Uống, hút  

7.2.Văn hoá mặc 

7.2.1. Chất liệu may mặc 

7.2.2. Trang phục qua các thời đại và đặc trưng trong cách mặc 

7.3. Văn hoá ở và đi lại   

7.3.1. Đặc điểm ngôi nhà Việt Nam 

7.3.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tâm lý đi lại, phương tiện đi lại  

Chương 8: VĂN HOÁ GIÁO TIẾP, NGHỆ THUẬT VÀ PHONG TỤC CỔ 

TRUYỀN          (2LT:4TL) 

8.1. Văn hoá giao tiếp 

8.1.1. Cơ tầng văn hoá nông nghiệp bản địa và sự thẩm thấu trong văn hoá giao tiếp 

8.1.2. Đặc điểm, cách thức giao tiếp 

8.1.3. Nghệ thuật ngôn từ 

8. 2. Văn hoá nghệ thuật 
8.2.1. Nghệ thuật trình diễn 

8.2.2. Nghệ thuật sân khấu 

8.2.3. Nghệ thuật tạo hình 

8.2.4. Nghệ thuật kiến trúc 

8. 3. Phong tục  

8.3.1. Phong tục hôn nhân  

8.3.2. Phong tục tang ma. 

8.3.3. Phong tục lễ tết, lễ hội. 

Chương 9 : TỔNG KẾT        (2LT:2TL) 

9.1. Các biểu tượng văn hoá Việt Nam 

9.2. Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập và phát triển. 

9.3. Vấn đề nguồn lực con người 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 



 

63 

 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Quốc Vượng (2002), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb GD. 

2.  Đào Duy Anh (2000), Việt Nam văn hoá sử cương, NXBVH TT HN. 

3.  Phan Kế Bính (1985), Việt Nam phong tục, Nxb VHTT, HN. 

 

Giáo dục thể chất/Physical education                                              4TC  

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1          2TC (10;0;40) 

- Mã số học phần:   

- Số tín chỉ: 2 (10; 0; 40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

- Nội dung học phần: Học phần gồm giáo dục thể chất trong trường đại học; lịch sử 

hình thành và phát triển, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản, phương pháp tập 

luyện và tổ chức tập luyện thi đấu, hoạt động ngoại khóa môn bóng chuyền, thể dục 

Aerobic, bóng đá, bóng rổ, Vovinam - Việt võ đạo, chạy cự ly ngắn và nhảy xa ưỡn 

thân; bài tập thể dục tay không 9 động tác. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của bài tập thể dục 

tay không 9 động tác, chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân; tự rèn luyện nâng cao 

thể chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài của các môn chạy cự ly ngắn và 

môn nhảy xa ưỡn thân ở các giải phong trào… 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Đại Dương (2006), Giáo trình Điền Kinh, NXB, TDTT. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000), Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục 

thể chất trong trường học, NXB, TDTT, Hà Nội 

2. Nguyễn Xuân Sinh (2009), Thể dục, NXB, TDTT, Hà Nội. 

3. Ủy ban TDTT (2003),  Luật Điền Kinh, NXB, TDTT. 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 2TC (0;0;60)   

- Mã số học phần:   

- Số tín chỉ: 2 (0; 0; 30) 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

Chọn 1 trong 5 học phần: 

Chọn 1 trong 5 nội dung: Bóng chuyền, Thể dục Aerobic; Bóng đá; Bóng rổ; Vovinam 

- Việt võ đạo 

a) Bóng chuyền 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền (tư thế chuẩn bị, các kỹ 

thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao tay và thấp tay trước 

mặt). 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

chuyền (tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát 

bóng cao tay trước mặt); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài môn bóng chuyền 

ở các giải phong trào. 



 

64 

 

Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn (2004), Giáo trình Bóng chuyền, NXB ĐHSP. 

Tài liệu tham khảo 

1. Uỷ ban TDTT (2003), Luật Bóng chuyền - Bóng chuyền bãi biển, NXB TDTT. 

b) Aerobic Dansports 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các tư thế cơ bản của tay, các bước cơ bản của chân, nhóm độ 

khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên kết Aerobic 

Dansports không có nhạc. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các tư thế cơ bản của tay, các bước cơ 

bản của chân, nhóm độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, 

bài liên kết Aerobic Dansports không có nhạc và có nhạc. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Đinh Khánh Thu (2014), Giáo trình Thể dục Aerobic,  NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Xuân Sinh (2009), Thể dục, NXB TDTT. 

2. Liên đoàn Thể dục quốc tế (2013), Thể dục Aerobic chu kỳ 2013-2016, NXB TDTT. 

c) Bóng đá 

Mô tả học phần 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các bài tập chiến thuật tấn công, phòng thủ trong thi đấu Bóng 

đá, luật bóng đá (Sân 11 người, 7 người, 5 người). Phương pháp tổ chức tập luyện, thi 

đấu và trọng tài. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn bóng đá 

(đá bóng bằng lòng bàn chân, mu trong, mu ngoài, mu chính diện, mu lai má..); tổ 

chức tập luyện, hình thức tập luyện, các bài tập chiến thuật áp dụng vào tập luyện và 

thi đấu; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng đá phong trào. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Phạm Quang (2011), Giáo trình bóng đá, NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Uỷ ban TDTT (2003), Luật Bóng đá 11 người, 7 người, 5 người sửa đổi và bổ sung, 

NXB TDTT. 

d) Bóng rổ 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ (các kỹ thuật di chuyển, kỹ 

thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng 1 tay, 2 tay). Các kỹ thuật tại chỗ ném rổ tựa bảng 

bằng 1 tay trên cao, kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ bằng 1 tay trên cao; kỹ 

thuật móc xuôi, móc ngược trong bóng rổ. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ; 

kỹ thuật dẫn bóng nhanh bằng 1 tay, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng 1 tay trên cao; 

kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ tựa bảng bằng 1 tay trên cao; có khả năng 

tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng rổ phong trào. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Uỷ ban TDTT (2003), Luật Bóng đá 11 người, 7 người, 5 người sửa đổi và bổ sung, 

NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Luật Bóng rổ, TDTT, 2003. 
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2. Lê Trọng Đồng, Nguyên Văn Trường (2019), Giáo trình Bóng rổ, NXB Đại học 

Thái Nguyên. 

e) Võ Vovinam 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các đòn đấm và đòn đá, các bài tập thể lực trong Vovinam, từ đó 

tập luyện về quyền pháp (long hổ quyền); Các nguyên lý cơ bản, nguyên lý kỹ thuật; 

phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài của môn vovinam. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn võ 

Vovinam (tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật động tác cơ bản về trung bình tấn; chảo mã tấn; 

đinh tấn và hạc tấn cũng như các đòn đấm và đòn đá; quyền pháp; các bài tập thể lực 

trong Vovinam); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải Vovinam  phong trào. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Lê Quốc Ân, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (2008), Giáo trình huấn luyện Vovinam- 

Việt võ đạo tập 1, NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Quốc Ân, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (2011), Giáo trình huấn luyện Vovinam- 

Việt võ đạo tập 2,  NXB TDTT. 

2. Nguyễn Chánh Tứ (2014), Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu 

Vovinam- Việt võ đạo, NXB TDTT. 

 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG/Military education                                            165 tiết 

- Mã số học phần:   

- Số tín chỉ: 165 tiết 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:   

Đường lối quân sự của Đảng        3 ĐVHT 
Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Nội dung học phần: Quan điểm Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân; chiến tranh 

nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp kinh tế - xã 

hội với quốc phòng - an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Phân tích được nguồn gốc, bản chất chiến tranh, tính tất yếu và 

mục tiêu bảo vệ Tổ quốc để nhận thức đúng quan điểm của Đảng về xây dựng nền 

quốc phòng, an ninh, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; vận dụng nghệ thuật 

quân sự trong bảo vệ Tổ quốc. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (2010),  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng) tập 

1, NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phùng Văn Thiết, Nguyễn Xuân Trường, Bùi Anh Hoàng (2016), Giáo trình Học thuyết Mác 

– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, NXB Giáo dục. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia và biển đảo Việt Nam, NXB Giáo dục. 

3. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm) 

tập 1, Nxb Giáo dục, (dự kiến xuất bản năm 2020). 

Công tác quốc phòng, an ninh         3 ĐVHT 
Điều kiện tiên quyết: Không 
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- Nội dung học phần: Phòng chống "diễn biến hòa bình"; xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia; một số nội dung về 

dân tộc, tôn giáo và phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo; bảo vệ an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội. 

- Năng lực đạt được: Nhận thức được âm mưu, thủ đoạn và tham gia đấu tranh, phòng 

chống  "diễn biến hòa bình"; vận dụng kiến thức tham gia xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh và 

giữ gìn trật tự xã hội; bảo vệ  chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (2010),  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng) tập 

1, NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Bá Dương (2015), Phòng chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam – Mệnh lệnh của 

cuộc sống, NXB Chính trị Quốc gia. 

2. Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng (2014), Giải thích từ ngữ giáo dục quốc 

phòng – an ninh, Nxb. Giáo dục Việt Nam. 

2. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm) 

tập 1, Nxb Giáo dục, (dự kiến xuất bản năm 2020). 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)  2 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Điều lệnh đội ngũ và ba môn quân sự phối hợp; bản đồ quân sự; 

một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban 

đầu vết thương chiến tranh; từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự, các tư 

thế vận động trong chiến đấu; tính năng, tác dụng và kỹ thuật bắn súng AK (CKC) với 

mục tiêu cố định ban ngày. 

- Năng lực đạt được: Thực hiện được các bước, động tác đội ngũ đơn vị; sử dụng được 

một số loại phương tiện, vũ khí, bản đồ địa hình; vận dụng kiến thức chiến thuật bộ 

binh; biết phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn; thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển 

thương; biết bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Đức Đăng (chủ biên) (2013), Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh,  Tập 2 

(Dùng cho SV ĐH, CĐ), NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Giáo trình Chiến thuật bộ binh, Cục Quân Huấn, Bộ Tổng Tham Mưu. NXB Quân Đội nhân 

dân. 

2. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Dùng cho đào tạo GV GDQPAN),  Tập 3, Chiến 

thuật và kỹ thuật chiến đấu bộ binh (2005), NXB QĐND, Hà Nội. 

3. Giáo trình Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho phân đội (2013), 

BQP, Trường sĩ quan Lục quân I, Hà Nội. 

 

9.15. QUẢN LÝ HCNN VÀ QLGD/ ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL 

MANAGEMENT  

- Mã học phần: 198000 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Tâm lý học, giáo dục học. 

- Bộ môn phụ trách: Bộ  môn  Giáo dục học 
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1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Hệ thống lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà nước; 

Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và đào tạo từ năm 2011 đến 

năm 2020, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020; Luật công chức; Luật 

giáo dục; Điều lệ trường THCS & THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo đối 

với bậc học; Thực tiễn giáo dục ở địa phương về nhu cầu phát triển giáo dục & đào tạo 

trong giai đoạn hiện nay.  

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện và đánh giá được các điều luật, điều lệ giáo 

dục phổ thông, điều hành, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục nơi mình công 

tác sau này đúng định hướng chiến lược GD của Đảng để thực hiện mục tiêu giáo dục 

nước nhà. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên sư phạm những kiến thức cơ bản và mới nhất về quản lý 

nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo cụ thể là : Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản 

lý hành chính nhà nước, công vụ, công chức; Đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước về 

giáo dục và đào tạo; Luật giáo dục; Điều lệ  trường mầm non, tiểu học, THCS & THPT của 

bộ GD&ĐT và thực tiễn giáo dục địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

2.2. Về kỹ năng: 

Hình thành ở người học một số kỷ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích đánh giá, kỹ 

năng  vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp, kỹ năng thích ứng với những điều 

kiện, thay đổi thực tế. Nhận biết đươc vai trò của giáo dục đối với sự vận động và phát 

triển của đất nước. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

Sinh viên có ý thức nghiêm túc trong thực hiện và đánh giá, điều hành, điều 

chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục đúng định hướng chiến lược GD của Đảng. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 

1.1.Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và nhà nước XHCN 

1.1.1. Lí luận chung về nhà nước 

a. Khái niệm về nhà nước 

b. Bản chất của nhà nước 

c.Chức năng của nhà nước 

1.1.2. Nhà nước XHCN Việt nam  

 a. Nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính tri 

XHCN 

 b. Bản chất của nhà nước cộng hòa XHCN Việt nam  

 c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước  

 d. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN Việt nam  

1.2. Một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính nhà nước  

1.2.1. Khái niệm về quản lí hành chính nhà nước 
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1.2.2. Tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nước 

 1.2.3. Nội dung hoạt động chủ yếu của quản lí hành chính nhà nước 

 1 2.4. Phương pháp, hình thức, phương tiện quản lí hành chính nhà nước. 

1.3. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 

  1. 3.1.  Khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 

  1.3.2  Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 

  1. 3.3. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về GD & ĐT  

   1.3.4. Phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về GD & ĐT 

1.4.  Công vụ, công chức 

 1.4.1. Công vụ 

 a. Khái niệm công vụ 

 b. Nội dung của công vụ 

 c. Các nguyên tắc của công vụ 

1. 4.2. Công chức 

 a. Khái niệm 

 b. Pháp lệnh cán bộ công chức 

   c.  Nghĩa vụ và quyền hạn cán bộ, công chức.  

 d. Những việc cán bộ, công chức không được làm. 

  e. Khen thưởng và xử lý vi phạm cán bộ, công chức. 

CHƯƠNG II:  ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

2.1. Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay 

2.2. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta giai đoạn 2011- 2020. 

2.3. Những quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về đổi mới sự nghiệp giáo dục & đào tạo 

2.4.  Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020 

2.5. Các giải pháp phát triển giáo dục 2011 - 2020 

CHƯƠNG III: LUẬT GIÁO DỤC 

3.1. Khái niệm luật giáo dục 

3.2. Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục  

3.2.1 Những quy định chung  

3.2.2 Hệ thống giáo dục quốc dân  

3.2.3  Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác  

3.2.4 Nhà giáo  

3.2.5  Người học  

3.2.6  Nhà trường , gia đình và xã hội  

3.2.7 Quản lý nhà nước về giáo dục  

3. 2.8. Khen thưởng và xử lý vi phạm  

3.2.9. Điều khoản thi hành  

3.3. Những điểm mới bổ sung trong luật GD 2011 

CHƯƠNG IV: ĐIỀU LỆ, QUY ĐỊNH, QUI CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI GIÁO DỤC  MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG 



 

69 

 

4.1. Điều lệ nhà trường 

4.1.1. Khái quát về bố cục Điều lệ nhà trường  

4.1.2. Nội dung cơ bản của Điều lệ nhà trường 

a. Điều lệ trường mầm non 

b. Điều lệ trường tiểu học 

c. Điều lệ trường trung học  

4.2. Quy định của Bộ GD & ĐT đối với các bậc học 

4.2.1. Quy định về giảng dạy, chủ nhiệm, đánh giá học sinh 

a. Trường mầm non 

      b. Trường Tiểu học 

      c. Trường trung học 

4.2.2. Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể 

      a. Trường mầm non 

       b. Trường Tiểu học 

       c. Trường trung học 

4.3. Quy chế về thanh tra, kiểm tra trong nhà trường mầm non và trường phổ thông 

CHƯƠNG V : THỰC TIỄN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

5.1. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thực tiễn giáo dục địa phương . 

5.2. Những quy định và chỉ đạo của địa phương về giáo dục và đào tạo hiện nay  

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham 

gia đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài 

kiểm tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm 

bài tập đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Phạm Viết Vượng. (2006), Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo 

dục & đào tạo, NXB Đại học sư phạm. 
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Tài liệu tham khảo 

[1] Quốc Hội (2008), Luật số 22/2008/QH12  ngày 13/ 11/ 2008. Luật Cán bộ, công 

chức 

[2]. Quốc Hội (2008), Luật số 58/2008/QH12  ngày 15/ 11/ 2010, Luật viên chức. 

[3] Quốc Hội (2019), Luật số 52/2019/QH14 của Quốc Hội, luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. 

[4] Quốc Hội (2014), Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019, Luật Giáo dục. 

[5] Ban chấp hành Trung ương Đảng (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo 

[6]. Quốc Hội (2014), Nghị quyết số 88/2014/QH1 về đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa phổ thông. 

[7]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

[8]. Thủ tướng chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020. (Ban 

hành kèm theo quyết định 711/TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012,) 

[9]. Bộ Giáo dục và đào tạo (2015), Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGĐT, Điều lệ 

trường mầm non 2015 

[10]. Bộ Giáo dục và đào tạo (2014), Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGĐT, Điều lệ 

trường tiểu học 2014 

 [11]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ban hành 

Điều lệ trường THCS, trương THPT có nhiều cấp học 

 

9.16.   TÂM LÝ HỌC/ PSYCHOLOGY    

- Mã học phần: 181080 

- Số tín chỉ học tập: 04 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý- Giáo dục. 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Bản chất, chức năng của tâm lý người; sự hình thành và 

phát triển tâm lý ý thức; hoạt động nhận thức (nhận thức cảm tính, nhận thức lý 

tính); nhân cách và sự phát triển nhân cách; lý luận về sự phát triển trẻ em; tâm lý 

học lứa tuổi học sinh THCS và THPT ; hoạt động dạy học; hành vi đạo đức; nhân 

cách của người thầy giáo... 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận diện được các đặc điểm tâm lư con người 

nói chung và đặc điểm tâm lý học sinh THCS và THPT nói riêng; giải quyết được các 

tình huống nảy sinh trong hoạt động sư phạm, hình thành các phẩm chất và năng lực 

của người giáo viên trong tương lai... 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 
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- Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý và vai 

trò của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động, trong đời sống. 

- Phân tích được các vấn đề trong tâm lý học như: hoạt động, giao tiếp, ý thức, 

nhân cách, nhận thức, tình cảm, ý chí, sự phát triển tâm lý, hoạt động học, sự phát 

triển trí tuệ, hành vi đạo đức... 

- Giải thích được quan điểm của tâm lý học duy vật biện chứng về bản chất 

hiện tượng tâm lý người, về sự phát triển tâm lý và cơ chế hình thành, phát triển tâm 

lý, ý thức nhân cách qua các giai đoạn lứa tuổi. 

- Trình bày được cấu trúc của hoạt động, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, 

cấu trúc nhân cách người thầy giáo... 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

- Lựa chọn được những phương pháp nghiên cứu phù hợp để thực hiện các 

nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý các đối tượng trong hoạt động sư phạm..  

- Giải thích được các hiện tượng tâm lý người nói chung và tâm lý lứa tuổi 

học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông nói riêng. 

- Vận dụng được kiến thức Tâm lý học để giải quyết các nhiệm vụ học tập, 

các bài tập trong chương trình học và trong đời sống một cách khoa học. 

- Vận dụng được kiến thức Tâm lý học vào việc hình thành, phát triển tâm lý, 

ý thức của bản thân cũng như việc tổ chức hoạt động sư phạm. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

Sinh viên có ý thức vận dụng kiến thức về tâm lí học vào giải quyết được các 

tình huống nảy sinh trong hoạt động sư phạm, hình thành các phẩm chất và năng lực 

của người giáo viên trong tương lai... 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

PHẦN I: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Chương 1: Tâm lý học là một khoa học. 

1.1. Đối tượng, nhiêm vụ của tâm lý học  

1.1.1Tâm lý học là gì ? 

1.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học.  

1.2. Bản chất, chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý  

1.2.1. Bản chất hiện tượng tâm lý người theo quan điểm TLH DVBC 

1.1.2. Chức năng của tâm lý. 

1.1.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý. 

1.3 Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý. 

1. 3.1. Các nguyên tắc phương pháp luận chỉ đạo việc nghiên cứu tâm lý. 

1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 

Chương 2: Sự  hình thành và phát triển tâm lý, ý thức 

2.1. Cơ sở tự nhiên của tâm lý người.  

2.1.1. Di truyền và tâm lý. 

2.1.2. Não và tâm lý. 

2.2.  Cơ sở xã hội của tâm lý người.  

2.2.1. Nền văn hoá xã hội và tâm lý. 
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2.2.2. Hoạt động và tâm lý .  

  a. Khái niệm hoạt động. 

  b. Đặc điểm của hoạt động 

  c. Cấu trúc của hoạt động. 

d. Vai trò của hoạt động đối với sự nảy sinh hình thành tâm lý. 

2.2.3. Giao tiếp và tâm lý .  

a. Khái niệm giao tiếp. 

  b. Các loại giao tiếp. 

c. Vai trò của giao tiếp với sự nảy sinh, hình thành tâm lý. 

2.3. Sự  nảy sinh và hình thành phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể. 

2.3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lý về phương diện cá thể .     

a. Quan điểm TLHDVBC về sự phát triển tâm lý. 

b. Các giai đoạn phát triển tâm lý. 

2.3.2. Sự hình thành phát triển ý thức .  

a. Khái niệm chung về ý thức. 

 a.1. Ý thức là gì ? 

 a.2.  Cấu trúc của ý thức  

 b.  Các cấp độ của ý thức.  

 c.  Sự hình thành, phát triển ý thức cá nhân 

2.4. Chú ý- Điều kiện của hoạt động có ýthức 

2.4.1. Khái niệm chú ý. 

2.4.2. Các thuộc tính của chú ý. 

2.4.3. Các loại chú ý. 

Chương 3:    Hoạt động nhận thức 

3.1. Nhận thức cảm tính. 

3.1.1. Khái niệm chung về cảm giác, tri giác 

 a. Định nghĩa cảm giác, tri giác. 

 b. Đặc điểm cảm giác, tri giác. 

 c. Đặc điểm nhận thức cảm tính. 

 d. Phân loại cảm giác, tri giác 

3.1.2. Các quy luật của cảm giác, tri giác.  

3.2. Nhận thức lý tính. 

3.2.1. Tư duy. 

 a. Khái niệm chung về tư duy 

  a.1. Định nghĩa tư duy 

  a.2. Đặc điểm của tư duy 

 b. Các giai đoạn của quá trình tư duy. 

 c. Các thao tác của tư duy 

 d. Các loại tư duy 

3.2.2.  Tưởng tượng. 

 a. Khái niệm chung về tưởng tượng 

  a.1. Định nghĩa tưởng tượng 
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  a.2. Đặc điểm của tưởng tượng.  

 b. Các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng. 

3.3. Trí nhớ.  

3.3.1. Khái niệm chung về trí nhớ. 

 a. Định nghĩa. 

 b. Đặc điểm trí nhớ. 

3. 3.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ 

 a. Quá trình ghi nhớ. 

 b. Quá trình giữ gìn. 

 c. Quá trình nhận lại và nhớ lại. 

 d. Sự quên và cách chống quên. 

3. 3.3. Các biện pháp để rèn luyện trí nhớ.  

3.4. Ngôn ngữ  và nhận thức. 

3. 4.1. Khái niệm ngôn ngữ. 

3.4.2. Chức năng của ngôn ngữ. 

3. 4.3. Các dạng hoạt động ngôn ngữ. 

3. 4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức. 

Chương 4:  Nhân cách và sự  hình thành phát triển nhân cách 

4.1. Khái niệm chung về nhân cách.  

4.1.1. Định nghĩa. 

4.1.2. Đặc điểm của nhân cách . 

4.2. Các thuộc tính tâm lý của nhân cách.  

4.2.1. Xu hướng.  

 a. Khái niệm xu hướng. 

 b. Các mặt biểu hiện của xu hướng. 

4.2.2. Năng lực.   

 a. Năng lực là gì? 

 b. Các mức độ của năng lực. 

 c. Phân loại năng lực. 

 d. Mối quan hệ giữa năng lực và tư chất, thiên hướng và tri thức, KN, KX 

4.2.3. Tính cách.  

 2.3.1. Tính cách là gì? 

 2.3.2. Cấu trúc của tính cách. 

4. 2.4. Khí chất.   

 a. Khí chất là gì? 

 b. Các kiểu khí chất. 

4.2.5. Tình cảm, ý chí. 

 a. Tình cảm.  

  a.1. Khái niệm chung về tình cảm . 

  a.2. Đặc điểm tình cảm 

  a.3. Vai trò của tình cảm. 

  a.4. Các mức độ của đời sống tình cảm 
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  a.5. Các qui luật của đời sống tình cảm. 

         b. Ý chí.   

  b.1. Ý chí là gì? Các phẩm chí của ý chí. 

  b.2. Hành động ý chí. 

  b.3. Hành động tự động hóa.  

4.2.6. Sự hình thành và phát triển nhân cách.  

   a. Giáo dục và nhân cách.. 

   b. Hoạt động và nhân cách. 

   c. Giao tiếp và nhân cách  

   d. Sự tự hoàn thiện nhân cách. 

 

PHẦN II:. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TLH LỨA TUỔI - SƯ PHẠM 

Chương 5: Nhập môn TLH lứa tuổi- TLH sư phạm.  

5.1.  Khái quát về TLHLT và TLHSP. 

5.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của TLHLT và TLHSP 

5.1.2. Quan hệ giữa tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. 

5.2. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em 

5.2.1. Quan niệm về trẻ em.  

5. 2.2. Quan niệm về sự phát triển tâm lý trẻ em. 

   a. Các quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lý trẻ em. 

   b. Quan điểm TLH DVBC về sự phát triển tâm lý. 

   5. 2.3. Qui luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em 

5.3. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em. 

5.3.1. Khái niệm về giai đoạn phát triển tâm lý. 

5.3.2. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em 

Chương 6: Tâm lý học tuổi học sinh THCS (Thiếu niên).  

6.1. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS 

6. 2. Những điều kiện của sự phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh THCS  

6.  2.1. Sự cải tổ về mặt cơ thể. 

6.2.2. Sự thay đổi điều kiện sống. 

6. 3. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ. 

6.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập ở trường THCS. 

6.3.2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ ở tuổi học sinh THCS. 

 6.4. Hoạt động giao tiếp của học sinh THCS 

6.4.1. Giao tiếp của thiếu niên với người lớn 

6.4.2. Giao tiếp của thiếu niên với bạn cùng tuổi 

6.5. Sự phát triển nhân cách của tuổi học sinh THCS.  

6.5.1. Sự hình thành tự ý thức 

6.5.2. Sự phát triển tình cảm 

Chương 7: Tâm lý học tuổi học sinh THPT 

7.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý tuổi học sinh THPT. 

7.1.1. Khái niệm tuổi thanh xuân.  
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7.1.2. Đặc điểm phát triển cơ thể.  

7.1.3. Điều kiện xã hội của sự phát triển. 

7.2. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ tuổi học sinh THPT.  

7.2.1. Đặc điểm hoạt động học tập. 

7.2.2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ. 

7.3. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu 

7.3.1 Sự phát triển của ý thức. 

7.3.2. Sự hình thành thế giới quan 

7.3.3. Giao tiếp và đời sống tình cảm 

7.4. Hoạt động lựa chọn nghề nghiệp 

7.5. Một số vấn đề giáo dục lứa tuổi học sinh THPT 

Chương 8: Tâm lý học dạy học 

8.1. Hoạt động dạy  

8.2. Hoạt động học. 

8.2.1. Khái niệm hoạt động học 

8.2.2. Đặc điểm hoạt động học 

8.2.3. Hình thành hoạt động học. 

  a. Hình thành động cơ học tập 

  b. Hình thành mục đích học tập 

  c. Hình thành các hành động học 

8.3. Sự hình thành khái niệm trong dạy học 

8.3.1. Khái niệm về khái niệm 

8.3.2. Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm 

8.3.3. Sự hình thành khái niệm 

  a. Một số nguyên tắc chung. 

  b. Cấu trúc chung của quá trình hình thành khái niệm 

8.4. Sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo.  

8.4.1. Sự  hình thành kỹ năng  

8.4.2. Sự  hình thành kỹ xảo 

8.5. Dạy học và sự phát triển trí tuệ  

8.5.1. Khái niệm về sự phát triển trí tuệ 

8.5.2. Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ 

8.5.3. Quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ  

8.6. Tăng cường việc dạy học và sự phát triển trí tuệ.  

8.6.1. Hướng tăng cường một cách hợp lý hoạt động dạy. 

8.6.2. Hướng thay đổi một cách cơ bản nội dung và phương pháp của 

      hoạt động dạy học. 

Chương 9: Tâm lý học giáo dục. 

9.1. Đạo đức và hành vi đạo đức  

9.1.1. Khái niệm đạo đức. 

9.1.2. Hành vi đạo đức. 

  a. Khái niệm. 
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  b. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức. 

9.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 

9.2.1. Tri thức và niềm tin đạo đức 

9.2.2. Động cơ và tình cảm đạo đức 

9.2.3. ý chí và thói quen đạo đức 

9.3. Con đường giáo dục đạo đức cho học sinh  

9.3.1. Tổ chức giáo dục của nhà trường. 

9.3.2. Giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học sinh. 

9.3.3.Giáo dục đạo đức trong gia đình 

9.3.4. Sự tự tu dưỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi học sinh. 

Chương 10:Tâm lý học nhân cách người thầy giáo 

10. 1. Đặc điểm lao động sư phạm của người thầy giáo  

10.1. 1. Nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp là con người. 

10.1.2. Nghề mà công cụ chủ yếu là nhân cách của chính mình. 

10.1.3. Nghề tái sản xuất mở rộng sức lao động xã hội 

10.1.4. Nghề đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo. 

10.1.5. Nghề lao động trí óc chuyên nghiệp. 

10.2. Cấu trúc nhân cách của người thầy giáo. 

10.2.1. Một số phẩm chất nhân cách của người thầy giáo  

10.2.2. Năng lực của người thầy giáo  

  a. Năng lực dạy học 

  b.  Năng lực giáo dục 

  c. Năng lực tổ chức hoạt động sư phạm.  

10.3. Giao tiếp sư phạm của người thầy giáo.  

10.3.1. Khái niệm về giao tiếp sư phạm.  

10.3.2. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 

a. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm là gì?  

b. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 

10.4. Sự hình thành uy tín của người thầy giáo. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham 

gia đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài 

kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 
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- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) (2006), Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB ĐHSP. 

[2]. Lê Văn Hồng (1997) Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. NXBGD. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

[1.] Trần Trọng Thủy (1990) Bài tập thực hành tâm lý học. NXB GD 

[2]. Nguyễn Kế Hào (chủ biên) (2005) Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. 

NXB ĐHSP. 

[3]. Ngô Công Hoàn (1998) Giao tiếp sư phạm. NXBGD  

 

9.17. GIÁO DỤC HỌC/ PEDAGOGICS 

- Mã học phần: 182005 

- Số tín chỉ: 04 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ  môn Giáo dục học 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản và hệ thống các 

phương pháp nghiên cứu giáo dục học; vai trò của yếu tố di truyền, môi trường, giáo 

dục trong sự hình thành và phát triển nhân cách, các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường 

phổ thông; những vấn đề cơ bản của lí luận dạy học, giáo dục và chức năng nhiệm vụ 

của người  giáo viên chủ nhiệm lớp . 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những tri thức về giáo 

dục học; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường; vận dụng được kiến 

thức giáo dục học trong công tác dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các khái niệm, phạm trù của 

giáo dục học, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách ; mục 

đích và nhiệm vụ giáo dục. Cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý luận khoa học cơ 

bản, hiện đại về quá trình dạy học và giáo dục, vai trò và nhiệm vụ của người GV và 

người GV Chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông để từ đó vận dụng một cách có 

hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp sau này. 

2.2. Về kỹ năng: 

 - Sinh viên biết liên hệ với thực tiễn dạy học và giáo dục trong nhà 

trường, giải thích được một số vấn đề về quan điểm, đường lối, chủ trương phát triển 

giáo dục - đào tạo của đảng, nhà nước ta hiện nay. 
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 - Hình thành kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, kỹ 

năng chủ nhiệm lớp, kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch chủ nhiệm, kỹ năng xử lý các 

tình huống sư phạm. 

2.3. Mục tiêu về thái độ 

          Sinh viên tích cực vận dụng kiến thức giáo dục học trong công tác dạy 

học và giáo dục ở trường phổ thông. 

3. Nội dung chi tiết học  phần  

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC 

CHƯƠNG I:   GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 

1.1. Giáo dục là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người  

1.2.  Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu giáo dục học  

1.2.1.   Đối tượng của giáo dục học 

1.2.2. Nhiệm vụ của giáo dục học 

1.2.3.Phương pháp nghiên cứu giáo dục học   

1.3.  Một số khái niệm cơ bản của giáo dục học  

1.4. Hệ thống các khoa học về giáo dục và mối quan hệ của chúng với các khoa học khác  

CHƯƠNG II: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 

2.1.Sự phát triển nhân cách của con người   

2.1.1.   Khái niệm con người, nhân cách  

2.1.2    Khái niệm về sự phát triển nhân cách 

2.2.Vai trò của di truyền và môi trường trong sự phát triển nhân cách  

2.3.Giáo dục và sự phát triển nhân cách  

2.3.1. Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách 

2.3.2. Vai trò của hoạt đông cá nhân đối với hình thành và phát triển nhân cách 

23.3. Giáo dục và các giai đoạn phát triển nhân cách của học sinh theo lứa tuổi 

CHƯƠNG III:   MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

3.1.Mục đích giáo dục  

3.1.1.Khái niệm mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục 

3.1.2.Mục tiêu giáo dục Việt Nam 

3.1.4.Mục tiêu ở cấp độ tổng quát 

3.1.5.Mục tiêu ở cấp độ hệ thống giáo dục 

3.1.6. Mục tiêu ở cấp độ chuyên biệt 

3.2.Hệ thống giáo dục quốc dân  

3.2.1.Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân 

3.2.2.Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 

3.2.3.Định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân 

3.3.Nguyên lý giáo dục 

3.3.1.Khái niệm về nguyên lý giáo dục 

3.3.2.Nội dung nguyên lý giáo dục 

3.3.3.Phương hướng quán triệt nguyên lý giáo dục 

3.4 Những nhiệm vụ giáo dục của nhà trường  

3.4.1.Giáo dục đạo đức và ý thức công dân 
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3.4.2.Giáo dục trí tuệ 

3.4.3.Giáo dục thể chất 

3.4.4.Giáo dục lao động và hướng nghiệp 

3.4.5.Giáo dục thẩm  mỹ 

PHẦN 2: LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC 

CHƯƠNG IV: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG LÍ LUẬN DẠY HỌC 

4. 1.  Quá trình dạy học  

4.1.1. Khái niệm quá trình dạy học  

4.1.2. Cấu trúc, bản chất của quá trình dạy học 

4.1.3. Nhiệm vụ của quá trình dạy học 

4.1.4. Động lực và lôgíc của quá trình dạy học 

4.2. Nguyên tắc và nội dung dạy học  

4.2.1. Nguyên tắc dạy học 

  a. Khái niệm 

  b. Hệ thống các nguyên tắc dạy học 

4.2.2. Nội dung dạy học  

  a. Khái quát về nội dung dạy học 

  b. Phương hướng xây dựng nội dung dạy học. Xu thế đổi mới nội 

dung dạy học 

  c. Kế hoạch, chương trình dạy học, SGK và các tài liệu dạy học 

4.3. Phương pháp dạy học  

4.3.1.  Khái quát về phương pháp dạy học  

4.3.2.  Hệ thống phương pháp dạy học 

4.3.3. Các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức 

của học sinh 

4.3.4. Vấn đề đổi mới PPDH ở trường phỏ thông 

4.3.5. Phương tiện dạy học 

4.4. Các hình thức tổ chức dạy học  

4.4.1. Khái niệm  

4.4.2. Các hình thức tổ chức dạy học 

4.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh   

4.5.1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá  

4.5.2.Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá  

4.5.3. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá     

CHƯƠNG V: NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN GIÁO DỤC 

5.1. Quá trình giáo dục  

5.1.1. Khái niệm, bản chất của quá trình giáo dục  

5.1.2. Cấu trúc, đặc điểm của quá trình giáo dục  

5.1.3. Động lực, lôgíc của quá trình giáo dục 

5.1.4.  Tự giáo dục và giáo dục lại 

5.2. Nguyên tắc và nội dung giáo dục  

5.2.1. Nguyên tắc giáo dục 
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  a. Khái niệm 

  b. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục 

5.2.2. Nội dung giáo dục  

  a. Những nội dung giáo dục cơ bản trong nhà trường phổ thông 

  b. Một số nội dung giáo dục mới 

5.3. Phương pháp giáo dục  

5.3.1. Khái niệm 

5.3.2. Hệ thống các phương pháp giáo dục 

5.3.3. Lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục 

PHẦN 3: NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

CHƯƠNG VI: NGƯỜI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 

6.1. Vị trí, chức năng của người giáo viên 

6.2. Đặc điểm của lao động sư phạm 

 6.2.1. Mục đích của hoạt động lao động sư phạm 

 6.2.2. Đối tượng của hoạt động lao động sư phạm 

 6.2.3. Cong cụ của hoạt động lao động sư phạm  

6.2.4. Sản phẩm của hoạt động lao động sư phạm  

6.2.5. Một số dặc điểm khác  

6.3.  Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên 

 6.3.1. Những căn cứ để xác định Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên 

 6.3.2. Nhiệm vụ  của người giáo viên 

 6.3.3. Các quyền của nhà giáo  

6.4. Những yêu cầu của người  GV trung học. 

          6.4.1. Phẩm chất sư phạm 

          6.4.2. Năng lực sư phạm 

6.5. Người GV và vấn đề nâng cao trình độ. 

 

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA NGƯỜI GIÁO 

VIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

7.1.  Chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

7.2.  Nhiệm vụ của GV chủ nhiệm lớp 

7.3.  Nội dung và phương pháp công tác của GV chủ nhiệm lớp   

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham 

gia đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài 

kiểm tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm 

bài tập đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Trần Thị Tuyết Oanh (2006) (chủ biên). Giáo trình Giáo dục học. 

Tập1,2.NXBĐHSP. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Sinh Huy-Nguyễn Văn Lê (1997) Giáo dục học đại cương.Tập 1,2. 

NXBGD, 1997. 

[2]. Phạm Viết Vượng (2001) Giáo dục học. NXBĐHQG  

[3]. Đỗ Thế Hưng (2007) Tình huống dạy học môn GDH. NXB ĐHSP  

 

9. 18. CƠ HỌC/MECHANICS 

        - Mã học phần: 115005 

- Số tín chỉ học tập: 4 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên 

   - Điều kiện tiên quyết: Xác xuất thống kê, Toán cao cấp  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các kiến thức cơ bản về chuyển động cơ học như: các đặc 

trưng động học của chuyển động; mối quan hệ giữa lực và chuyển động; chuyển động 

trong hệ quy chiếu phi quán tính; các định luật biến thiên và bảo toàn động lượng, 

năng lượng; chuyển động của vật rắn, của chất lưu; chuyển động trong trường hấp dẫn;  

         Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những tri thức về cơ 

học đại cương; vận dụng được kiến thức cơ học trong công tác dạy học Vật lý phần cơ 

học ở trường phổ thông. Đặc biệt, có năng lực  giảng dạy môn Vật lý chuyên phần cơ 

học ở cấp đội tuyển tỉnh, quốc gia và quốc tế. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

  -  Tiếp cận được hai phương pháp để giải các bài tập cơ học: Xuất phát từ các 

định luật thực nghiệm của Niuton và xuất phát từ nguyên lý biến phân Hamilton. 
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- Giải thích được hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và thực tế: sung giật khi bắn, 

sự lệch khỏi đường đứng về phía đông của vật rơi, chuyển động của vệ tinh nhân tạo 

của Trái đất và các trạm vũ trụ. 

- Liên hệ nghiên cứu dao động bé với các vấn đề vật lý và kỹ thuật hiện đại: dao 

động của máy bay, tàu thủy, các công trình xây dựng.  

2.2. Về kỹ năng: 

Hình thành ở người học một số kỹ năng cơ bản: Kỹ năng vận dụng vật lý chuyên 

sâu để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý phổ thông, kỹ năng vận dụng kiến thức cơ học để 

giải thích các hiện tượng trong thực tế Cơ học, áp dụng kiến thức đã được học vào quá 

trình giảng dạy phổ thông và trong đời sống xã hội.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I:  ĐỘNG  HỌC CHẤT ĐIỂM   

           1.1. Những khái niệm cơ bản mở đầu. Phương trình chuyển động và phương trình quĩ 

đạo của chất điểm. 

           1.2. Vận tốc. Gia tốc. 

            1.3. Các dạng chuyển động đơn giản  

            1.4. Bài tập chương 1. 

   CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT 

ĐIỂM VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN   

           2.1. Định luật I Newton. Hệ qui chiếu quán tính. Nguyên lí tương đối. 

          2.2. Khối lượng. Xung lượng và lực. Định luật II Newton. Định luật III Newton. 

         2.3. Các phương trình chuyển động của hệ chất điểm. Định lí biến thiên và định 

luật bảo toàn xung lượng của hệ chất điểm. 

            2.4. Khối tâm của hệ. Phương trình chuyển động của khối tâm. 

            2.5.  Công và công suất. 

            2.6. Động năng. Định lí biến thiên động năng. Lực thế, thế năng. 

            2.7. Cơ năng. Định luật bảo toàn và biến thiên cơ năng. Nội năng. 

            2.8. Va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi. 

            2.9. Định lí biến thiên và định luật bảo toàn momen xung lượng của hệ. 

            2.10.  Bài tập chương 2. 

   CHƯƠNG III: TRƯỜNG HẤP DẪN   

             3.1. Định luật vạn vật hấp dẫn. 

             3.2. Cường độ trường hấp dẫn. Thế hấp dẫn. 

             3.3. Chuyển động trong trường hấp dẫn. Ba định luật Keple. 

             3.4. Bài toán hai vật trong trường hấp dẫn. 

             3.5. Bài tập chương 3. 

   CHƯƠNG IV: CHUYỂN ĐỘNG TRONG HỆ QUI CHIẾU KHÔNG QUÁN 

TÍNH. LỰC QUÁN TÍNH   

      4.1. Vận tốc và gia tốc của chuyển động tương đối. Định lí cộng vận tốc và gia tốc. 

                 4.2. Phương trình chuyển động của chất điểm đối với hệ qui chiếu không quán  

tính. Các lực quán tính. 

                4.3.  Bài tập chương 4 
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    CHƯƠNG V: ĐỘNG HỌC VẬT RẮN. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN  

             5.1. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của vật rắn. 

             5.2. Chuyển động song phẳng và chuyển động bất kì của vật rắn. 

            5.3. Phương trình chuyển động của vật rắn. 

            5.4. Năng lượng vật rắn. 

            5.5. Biểu thức của momen quán tính. Định lí Huyghen –Stenner 

            5.6. Momen xung lượng của vật rắn. 

            5.7. Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định. Con quay. 

            5.8. Hợp lực. Hệ lực cân bằng. 

            5.9. Bài tập chương 5. 

CHƯƠNG VI:   CƠ HỌC CHẤT LƯU   

           6.1. Áp suất. Đường dòng và ống dòng. 

           6.2. Phương trình liên tục. 

           6.3 Phương trình chuyển động của chất lưu lí tưởng. 

           6.4. Phương trình Bernoulli. 

           6.5. Phương trình cân bằng. 

           6.6. Bài tập chương 6. 

  CHƯƠNG VII:   THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP   

            7.1.  Giới hạn ứng dụng của cơ học cổ điển Newton. 

            7.2.  Nguyên lí tương đối Einstein. 

            7.3.  Phép biến đổi Lorentz và các hệ quả. 

            7.4.  Động lực học tương đối tính. 

             7.5.   Bài tập chương 7. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 



 

84 

 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Nguyễn Hữu Mình, Cơ học, NXB GD, (2001). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương 1, NXBGD, (2008). 

[2]. Lương Duyên Bình, BT Vật lý đại cương tập1, NXB GD, (2008). 

 

9. 19. NHIỆT HỌC / THERMODYNAMIC  

- Mã học phần: 115016 

- Số tín chỉ học tập: 2 (18,24,0) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên 

- Điều kiện tiên quyết: Xác xuất thống kê, Toán cao cấp 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Nhiệt học là môn học cung cấp cho người học hệ thống 

các kiến thức cơ bản của chương trình Nhiệt học đại cương: Nhiệt độ, thuyết động học 

phân tử của khí lí tưởng, nguyên lí I nhiệt động lực học, Entropi và nguyên lí II nhiệt 

động lực học. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được hệ thống được các 

kiến thức của chương trình Nhiệt học đại cương. Vận dụng các kiến thức cơ bản để 

giải các bài tập nhiệt học và các hiện tượng cơ bản về nhiệt trong các hệ vĩ mô, áp 

dụng vào hoạt động nhận thức và thực tiễn của bản thân, vận dụng những quy luật 

nhiệt học để giải thích các hiện tượng vật lí liên quan đến nhiệt học.  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Sinh viên lĩnh hội được các qui luật cơ bản chi phối các hiện tượng Vật lí khi có 

sự tham gia của các quá trình nhiệt, các kiến thức cơ bản để giải các bài tập nhiệt học 

và các hiện tượng cơ bản về nhiệt trong các hệ vĩ mô. 

Sinh viên tiếp cận được các hiện tượng nhiệt dựa trên mô hình cấu tạo các hệ vĩ 

mô từ các phân tử chuyển động, các hiện tượng nhiệt trong các hệ cụ thể như chất khí, 

chất lỏng, chất rắn và cách đoán nhận chúng dựa trên thuyết động học phân tử. 

Lĩnh hội được các nguyên lí cơ sở: gồm các nguyên lý 1 và nguyên lý 2 nhiệt 

động lực học, từ đó vận dụng vận dụng các kiến thức vào việc khảo sát chất khí lí 

tưởng và nguyên lí hoạt động của các máy nhiệt.  

2.2. Về kỹ năng: 

Hình thành ở người học một số kỹ năng: vận dụng những quy luật nhiệt học để 

giải thích các hiện tượng vật lí liên quan đến nhiệt học, vận dụng kiến thức linh hoạt 

để giải các bài tập về Nhiệt học, vận dụng các kiến thức vào việc khảo sát chất khí lí 
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tưởng và nguyên lí hoạt động của các máy nhiệt, vận dụng để khảo sát chất khí lí 

tưởng và máy nhiệt.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Nhiệt độ     

1.  Nhiệt độ và sự cân bằng nhiệt động 

2. Nhiệt nghiệm và nguyên lý 0 của nhiệt động lực học 

3.  Thang nhiệt độ 

4.  Thông số trạng thái. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng 

Chương 2: Nguyên lý I của nhiệt động lực học      

1.  Quá trình chuẩn tĩnh. Giãn đồ (p, V) 

2.  Công. Nội năng. Nhiệt lượng 

3.  Nguyên lý I của nhiệt động lực học 

4.  Ứng dụng nguyên lý I vào một số quá trình cụ thể 

5.  Sự truyền nhiệt 

Chương 3: Thuyết động học chất khí   

1.  Thuyết động học chất khí. Mẫu cơ học chất khí lý tưởng 

2.  Áp suất và nhiệt độ theo thuyết động học chất khí 

3.  Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của maxwell 

4.  Định luật phân bố Boltzmann 

5.  Nội năng và nhiệt dung của khí lý tưởng 

6.  Quãng đường tự do trung bình của phân tử khí  

7.  Các hiện tượng truyền trong chất khí 

Chương 4: Nguyên lý II của nhiệt động lực học   

1.  Quá trình thuận nghịch và không thuận ngịch 

2.  Động cơ nhiệt và máy lạnh 

3.  Nguyên lý II của nhiệt động lực học 

4.  Entropi 

Chương 5: Khí thực    

1.  Khí thực. Lực tương tác phân tử ở khí thực 

2.  Phương trình Van der Waals 

3.   Đường đẳng nhiệt Van der Waals và đường đẳng nhiệt thực nghiệm 

4.  Nội năng của khí thực.  

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1].  Bùi Trọng Tuân, Vật lý phân tử và nhiệt học, NXB GD, (2000). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương 1. NXB GD, (2008). 

[2]. Lương Duyên Bình, BT Vật lý đại cương 1. NXB GD, (2008) 

 

 

9 .20. ĐIỆN VÀ TỪ / ELECTRICITY AND MAGNETISM  

- Mã học phần: 115132 

- Số tín chỉ học tập: 4 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên 

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, xác suất thống kê 

1. Mô tả học phần 

 Nội dung học phần: Điện học là môn học cung cấp cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về: điện trường, từ trường, dòng điện trong kim loại, trong bán dẫn, 

chất lỏng, chất khí; điện trường, từ trường trong vật chất; hiện tượng cảm ứng điện từ, 

các cơ sở của lý thuyết Maxwell về điện từ trường; dòng điện xoay chiều và sóng điện 

từ, v.v…..  

         Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề 

chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về phần điện và từ. 

Có năng lực độc lập trong học tập và trong nghiên cứu khoa học cũng như trong giảng 

dạy  sau này ở trường phổ thông. Có năng lực giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể 

như hoạt động theo nhóm, semina, thảo luận. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

       -Hiểu được các lý thuyết cơ bản về  điện trường, từ trường, trường điện từ, dòng 

điện trong các môi trường, cũng như các ứng dụng của hiện tượng điện và từ trong đồi 

sống và trong khoa học và kỹ thuật. 
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      - Nắm được: Các loại trường: Điện trường, từ trường; các tính chất, các đại lượng 

đặc trưng (cường độ, điện thế, từ thông,..) và các định lý, định luật liên quan. Ảnh 

hưởng qua lại giữa trường và chất. Quan hệ giữa từ trường và điện trường, trường 

điện từ thống nhất.  Những cơ sở để học và nghiên cứu các môn học khác.  

2.2. Về kĩ năng 

  - Biết vận dụng lý thuyết linh hoạt về điện và từ để giải thích các hiện tượng trong tự 

nhiên, trong kỹ thuật và đời sống. Có phương pháp và kỹ năng giải các bài tập về điện 

và từ một cách thành thạo  

 - Rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu 

thực nghiệm, tác phong khoa học cần thiết đối với người giáo viên trong tương lai. 

 - Biết vận dụng những quy luật điện và từ để giải thích các hiện tượng vật lý có liên 

quan đến các hiện tượng điện và từ thông dụng trong đời sống và trong kỹ thuật. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương1: Trường tĩnh điện     

  1. Mở đầu. Sự nhiễm điện của các vật. Hai loại điện tích. Vật dẫn và điện môi. 

Tương tác giữa các điên tích. Định luật Coulomb. Định luật bảo toàn điện tích. Thuyết 

êlectrôn.    

  2. Điện trường tĩnh. Khái niệm điện trường. Véctơ cường độ điển trường E. Véctơ 

cường độ điển trường do hệ điện tích tạo ra. Thí dụ xác định cường độ điện trường. 

Điện thông 

Đường sức điện trường. Véc tơ cảm ứng điện (điện cảm). Thông lượng cảm ứng từ 

(điện  thông) Định lý Oxtrogratxki- Gaox (O-G). Một số thí dụ áp dụng định lý O- G. 

3. Công của lực điện trường. Tính chất thế của trường tĩnh điện. Điện thế của điện tích 

điểm, hệ điện tích điểm,vật tích điện. Thế năng của hệ điện tích. Mặt đẳng thế. Hệ thức 

giữa cường độ điện trường và điện thế. Lưỡng cực điện: Điện trường của lưỡng cực 

điện.  

4. Bài tập chương. 

 Chương 2: Vật dẫn điện môi    

1. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Điều kiện tổng quát về cân bằng tĩnh điện của vật dẫn. 

Hiện tượng hưởng ứng tĩnh điện (điện hưởng). Một số ứng dụng của hiện tượng hưởng 

ứng tĩnh điện ở vật dẫn. 

  2. Hệ vật dẫn tích điện cân bằng. Tụ điện. Điện dung của tụ điện. Ghép các tụ điện. 

  3. Năng lượng điện trường. Năng lượng của tụ điện tích điện. Mật độ năng lượng điện 

trường. 

  4. Sự phân cực của điện môi. Véc tơ phân cực điện môi. 

  5. Điện trường tổng hợp trong điện môi. 

  6. Đường sức điện trường và đường cảm ứng điện qua mặt phân cách của hai môi 

trường 

  7. Bài tập chương 

Chương 3: Dòng điện không đổi.   

 1. Dòng điện. 
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 2. Định luật Ohm cho một đoạn mạch đồng chất. Điện trở và điện trở suất. Dạng vi 

phân của định luật Ohm cho đoạn mạch đồng chất. 

 3. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện.Định luật Ohm tổng quát. 

 4. Định luật Jounle. Công và công suất điện. 

 5. Các định luật Kirchhoff và ứng dụng. 

 6. Các dụng cụ đo điện. 

 7. Bài tập chương. 

Chương 4:  Dòng điện trong các môi trường.   

  1. Thuyết electron cổ điển về kim loại. 

  2. Hiện tượng điện ở chỗ tiếp xúc giữa các kim loại. 

  3. Các hiện tượng nhiệt điện 

  4. Quan niệm hiện đại về tính chất điện của vật rắn. Chất bán dẫn điện. 

  5. Dòng điện trong chất điện phân. 

  6. Dòng điện trong chân không. 

  7. Dòng điện trong chất khí. 

  8. Chất siêu dẫn điện  

  9. Bài tập 

Chương 5:  Từ trường trong chân không.   

  1.Tương tác từ của dòng điện. Công thức Ampere về lực tương tác giữa hai phần tử          

dòng điện. 

  2. Khái niệm từ trường. Véctơ cảm ứng từ. Định lý Biot- Savart. Nguyên lý chồng 

chất từ trường. Véctơ cường độ từ trường. Thí dụ xác định từ trường. 

  3.Từ thông định lý Gauss đối với từ trường trong chân không. Tính chất xoáy của từ 

trường. 

  4. Định lý Ampere về lưu số của véctơ cảm ứng từ và áp dụng để tính cảm ứng từ. 

  5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện. Tác dụng tương hỗ giữa hai dòng điện thẳng 

song song dài vô hạn và định nghĩa đơn vị ampe. Tác dụng của từ trường lên dòng 

điện kín. Điện kế khung quay. 

  6. Công của lực từ. Năng lượng của mạch kín đặt trong từ trường. 

  7. Từ trường của điện tích chuyển động. 

  8. Lực Lorentz. 

  9. Chuyển động của hạt mang điện chuyển động trong điện trường, từ trường và ứng 

dụng (máy gia tốc hạt, xác định điện tích riêng của e; khối phổ kí). 

 10. Hiệu ứng Hall và ứng dụng. 

 11. Bài tập chương. 

Chương 6:  Từ trường trong vật chất.        

  1. Sự từ hóa của các chất. 

  2. Giả thuyết Ampere. Bản chất dòng điện phân tử. Hiệu ứng nghịch từ. 

  3.Giải thích sự từ hóa của các chất thuận từ và nghịch từ. 

  4. Véc tơ độ từ hóa. Từ trường tổng hợp trong vật chất 

  5. Sắt từ 

  6. Định luật cơ bản về từ trường trong môi trường vật chất 
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  7. Từ trường tại mặt phân cách hai môi trường. Sự khúc xạ của đường cảm ứng từ. 

  8. Từ tính của Trái đất và các thiên thể. 

  9. Mạch từ. 

Chương 7:  Cảm ứng điện từ .     

  1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Định luật Lentz. Định luật Faraday về cảm ứng điện 

từ. Suất điện động cảm ứng trong trường hợp đoạn mạch chuyển động trong từ trường 

đều. 

  2. Hiện tượng tự cảm. Độ tự cảm của mạch điện. Suất điện động tự cảm. Hiên tượng 

tự cảm khi đóng, ngắt mạch điện. 

  3. Hiện tượng hỗ cảm. Suất điện động hỗ cảm. Hệ số hỗ cảm. 

  4. Một số ứng dụng của cảm ứng điện từ. 

  5. Dòng điện Foucault. Hiện tượng bề mặt. 

  6. Năng lượng từ trường của ống dây mang dòng điện. Mật độ năng lượng từ trường. 

  7. Bài tập 

Chương 8:  Trường điện từ- Sóng điện từ.   

  1. Điện trường xoáy. Phương trình Maxwell - Faraday. 

  2. Dòng điện dịch. Phương trình Maxwell - Ampère. 

  3. Trường điên từ. Hệ phương trình Maxwell. Giá trị của thuyết Maxwell 

  4. Sự tạo thành sóng điện từ. 

  5. Những tính chất của sóng điện từ. 

  6. Thang sóng điện từ 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 
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Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Vũ Thanh Khiết – Lê Thị Oanh (2005), Điện học. NXB ĐHSP. 

9.2. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Tôn Tích Ái, Điện và từ. NXB ĐHQG, (2009). 

[2].Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ, Vật lý đại cương, Tập 2. NXB 

GD, (1998). 

 

 

9.21. VẬT LÝ NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN VÀ HẠT CƠ BẢN / ATOMIC 

NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 

 - Mã học phần: 

 - Số tín chỉ học tập:  3 (18/24/30)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý. 

- Điều kiện tiên quyết: Quang học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: - Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về lịch sử nghiên 

cứu về cấu trúc nguyên tử và cấu trúc hạt nhân; Mô tả về cấu trúc nguyên tử, hạt nhân 

nguyên tử theo các mẫu khác nhau; đánh giá ưu điểm và nhược điểm của từng mẫu. 

Trình bày và phân tích các đặc tính lượng tử, từ tính của nguyên tử, hạt nhân nguyên 

tử và các hạt sơ cấp. 

- Sinh viên được học tập thực tế tại các cơ sở nhà máy như nhà máy thủy điện, 

nhà máy điện khí gas, lò phản ứng hạt nhân, các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất 

vật liệu… nhằm hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản về các môn Vật lý như: Cơ học, 

Nhiệt học, Điện học, Quang học, Hạt nhân nguyên tử và hạt cơ bản,... 

Năng lực đạt được: - Sinh viên vận dụng được kiến thức vật lý chuyên sâu để 

giải quyết những bài toán liên quan đến vật lý nguyên tử và hạt nhân và hạt cơ bản, 

vận dụng được kiến thức vật lý nguyên tử và hạt nhân và hạt cơ bản trong công tác dạy 

học thuộc vật lý phổ thông. 

- Sinh viên có năng lực giao tiếp, quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch và thực 

hiện phần việc cụ thể trong kế hoạch, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong học tập, 

trong đời sống.  Làm việc nhóm; làm việc độc lập. Năng lực tổ chức hoạt động ngoại 

khóa Vật lý. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức: Kết thúc học phần: 

Sinh viên lĩnh hội được kiến thức lịch sử nghiên cứu về cấu trúc nguyên tử và 

cấu trúc hạt nhân, theo các mẫu khác nhau; đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của 

từng mẫu.  

Tiếp cận được các đặc tính lượng tử, từ tính nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.  

Phân loại được các loại phản ứng hạt nhân, phóng xạ và các loại tương tác hạt 

nhân, các loại hạt sơ cấp. Từ đó nhận biết và đánh giá được vai trò của hiện tượng 
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phóng xạ, các tia phóng xạ và các đồng vị phóng xạ trong thực tiễn khoa học và đời 

sống. Cũng như vai trò của phản ứng hạt nhân kích thích trong công nghiệp năng 

lượng 

Lĩnh hội được các định luật bảo toàn liên quan đến phản ứng hạt nhân, các hạt 

sơ cấp, từ đó vận dụng giải được các bài tập liên quan đến các mẫu nguyên tử, cấu trúc 

và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 

Sinh viên tiếp cận thêm được các phương pháp nghiên cứu khoa học và những 

ứng dụng to lớn của Vật lý nói chung và những ứng dụng rộng rãi của thủy điện, nhiệt 

điện, năng lượng nguyên tử và kỹ thuật hạt nhân, hạt cơ bản… trong đời sống sản xuất, 

trong kỹ thuật và trong quân sự.  

2.2. Về kĩ năng: Kết thúc học phần sinh viên có khả năng 

- Nhận biết và đánh giá được vai trò của phản ứng hạt nhân kích thích trong công 

nghiệp năng lượng; nhận thức tổng quát về cấu trúc lò phản ứng phân hạch hạt nhân, 

lò phản ứng nhiệt hạt nhân và nhà máy điện nguyên tử. 

- Vận dụng giải được các bài tập liên quan đến các mẫu nguyên tử, cấu trúc và các quá 

trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử và các bài toán liên quan tới hạt sơ cấp. 

- Kĩ năng vận dụng các định luật bảo toàn liên quan đến phản ứng hạt nhân, các hạt sơ 

cấp, tổng quan về thuyết Bigbang.  

- Kĩ năng phân loại, các đặc trưng cơ bản, các định luật bảo toàn và vấn đề hệ thống 

hóa các hạt sơ cấp. 

- Biết sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) để tham khảo tài liệu chuyên môn phục vụ cho 

việc học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp, học tập; 

-  Biết cách thu thập thông tin từ các tài liệu liên quan đến các vấn đề đang nghiên cứu 

và biết trình bày vấn đề khoa học thông qua các hình thức như thảo luận nhóm, 

seminar,… 

- Có kỹ năng quan sát, lắng nghe, ghi chép, phân tích, thu thập thông tin, xử lý số liệu, 

tổng hợp, viết và trình bày báo cáo kết quả liên quan đến nội dung công việc đã thực 

hiện.  

- Có kỹ năng giao tiếp, năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý. Liên hệ các kiến 

thức lý thuyết và thực tiễn. Học đi đôi với hành. 

 

3. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN 1: Vật lý nguyên tử hạt nhân và hạt cơ bản  

Chương I. Vật lý hạt nhân                 

1.1. Lược sử về hạt nhân nguyên tử 

1.2. Tính chất của hạt nhân nguyên tử 

1.3. Phân rã phóng xạ 

1.4. Phân rãAlpha 

1.5. Phân rã Beta 

1.7. Định tuổi bằng đồng vị phóng xạ 

1.8. Đo liều lượng bức xạ 

1.9. Các mô hình hạt nhân nguyên tử 
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Chương 2. Năng lượng hạt nhân       

2.1. Phản ứng phân hạch:quá trình cơ bản  

2.2. Mô hình phản ứng phân hạch  

2.3. Lò phản ứng hạt nhân 

2.4. Lò phản ứng hạt nhân tự nhiên 

2.5. Phản ứng nhiệt hạch: Quá trình cơ bản 

2.6. Phản ứng nhiệt hạch trong mặt trời và các ngôi sao khác 

2.7. Kiểm soát phản ứng nhiệt hạch  

Chương 3. Quark, Lepton và Vụ nổ lớn       

 3.1. Tính chất chung của các hạt sơ cấp 

 3.2. Lepton, hadron, và sự kỳ lạ 

  3.2.1. Lepton 

  3.2.2. Hadron 

  3.2.3. Một định luật bảo tồn khác 

 3.3. Quark và hạt liên lạc 

  3.3.1. Mô hình hạt Quark 

  3.3.2. Các lực cơ bản và hạt liên lạc 

 3.4. Vũ trụ học 

  3.4.1. Một sự tạm dừng 

  3.4.2. Vũ trụ đang nở rộng 

  3.4.3. Bức xạ nền vũ trụ 

  3.4.4. Vật chất tối 

  3.4.5. Vụ nổ lớn 

PHẦN 2: Thực tế môn học 

 1. Nghe báo cáo chuyên đề       

1.1. Các tiêu chí để chọn địa điểm và nội dung thực tế. 

 1.2. Lịch sử xây dựng và phát triển của cơ sở đến thực tế. Các thông tin chung về đội 

ngũ cán bộ khoa học hiện đang công tác tạ icơ sở. 

 1.3. Các hướng nghiên cứu của cơsở. 

 1. 4. Các chuyên đề khoa học mà cơ sở đã và đang thực hiện nghiên cứu liên quan đến 

nội dung đi thực tế. 

 2. Tham quan        

Tham quan  cơ sở vật chất, thiết bị khoa học công nghệ, phòng th ínghiệm, cơ 

sở sản xuất… của cơ sở đến học tập thực tế. 

3. Thực hiện một số bài thí nghiệm tại cơ sở đến thực tế  

3. 1. Tổ chức thực hiện một số bài thí nghiệm cơ bản. 

- Phục vụ nghiên cứu đào tạo. 

- Ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. 

- Ứng dụng trong đời sống. 

- Ứng dụng trong một số lĩnh vực khác. 

3.2. Tổ chức gợi ý nghiên cứu một số đề tài khoa học nhỏ. 
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4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

- Tham gia đi học thực tế theo thời gian và địa điểm trường quy định. Chuẩn bị 

nội dung lý thuyết cho các buổi thực tế. 

- Hoàn thành các yêu cầu của giảng viên về chuẩn bị mẫu vật, báo cáo thu hoạch, 

bài tập và nhật ký. 

 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và tại cơ sở đến thực 

hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên. Trong quá trình thực tế sẽ có các buổi tư vấn theo các nội 

dung cụ thể vào cuối các buổi thực tế.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

Các dụng cụ, thiết bị thực tập chuyên môn cho từng nội dung thu thập.   

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

Tài liệu tham khảo 

 [1]. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkerb (2001), Fundamental of Physics, 

10th edition.  Wiley. Includes index. ISBN 978-1-118-23072-5  

[2].  Young and Freeman, Sears and Zemansky (2012), University Physics with 

Modern Physics, Pearson, 13th Edition, 2012 (or later edition). 

[3]. Lê Chấn Hùng (2000), Vật lý nguyên tử và hạt nhân. NXB GD. 

[4]. Nguyễn Quang Riệu, Thiên văn Vật lý. NXB GD, (2002). 

[5]. Vũ Thanh Khiết – Lê Thị Oanh, Điện học. NXB ĐHSPHN, (2005). 
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9.21. ATOMIC AND NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS/ VẬT LÝ 

NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN VÀ HẠT CƠ BẢN 

- Code:  

           - Number of Credits: 3 (18/24/30) 

           - Course Management: Department of Physics  

           - Prerequisites: Optics 

1. Course description 

This course looks at physics within the nucleus, exploring the consequences of 

quantum physics at the high energies, and short distances, explored by nuclear and 

particle physics. 

     Archived abilities: Students know how to apply advanced physical knowledge 

to solve problems related to the atomic and nuclear and particle physics, apply physical 

knowledge of atomic and nuclear and particle physics in  teaching General physics. 

2. Course goals 

2.1. Knowledge. By the end of the course, 

- The student knows and understands the fundamental properties of atomic 

nuclei. 

- The student knows mean field approach to many body problem 

- The student understands several models applicable in nuclear physics: liquid 

drop model, Fermi gas model. The student is able to estimate basic nuclear propertis 

on the ground of those models. 

- The student knows general mechanisms of nuclear reactions and recognizes 

collective excitations. 

- The student knows elementary particles according to the standard model. 

2.2. Skills. After finishing the course, the student is able to 

- identify and evaluate the role of stimulating nuclear reactions in the energy industry; 

Generally understanding about the structure of nuclear fission reactors, nuclear fusion 

reactors and nuclear power plants. 

- gain the skill of classification of basic features, conservation laws, and the problem 

of systematizing elementary particles. 

- classify different types of of nuclear reactions, types of radioactivity and types of 

nuclear interactions, elementary particles. 

- get the ability to apply conservation laws related to nuclear reactions, elementary 

particles, and the Big Bang theory. 

- translate questions, problems and thier solutions related to physics from Vietnamese 

into English; 

- know how to approach the directions of studying specialized narrow physics and 

scientific research capacity. 

3. Detailed content 

Chapter I. Nuclear Physics       

1.1. Discovering the Nucleus  

1.2. Some Nuclear Properties 
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1.3. Radioactive Decay 

1.4. Alpha Decay 

1.5. Beta Decay 

1.7. Radioactive Dating 

1.8. Measuring Radiation Dosage 

1.9. Nuclear Models 

Chapter 2.    Energy from the Nucleus      

2.1. Nuclear Fission: The Basic Proces 

2.2. A Model for Nuclear Fission 

2.3. The Nuclear Reactor 

2.4. A Natural Nuclear Reactor 

2.5. Thermonuclear Fusion: The Basic Process 

2.6. Thermonuclear Fusion in the Sun and Other Stars 

2.7. Controlled Thermonuclear Fusion 

Chapter 3. Quarks, Leptons, and the Big Bang      

 3.1. General properties of elementary paticles  

 3.2. Leptons, hadrons, a strangeness  

  3.2.1. The Leptons  

  3.2.2. The Hadrons  

  3.2.3. Still Another Conservation Law  

  3.2.4. The Eightfold Way  

 3.3. Quark and Messenger Particles 

  3.3.1. The Quark Model  

  3.3.2. Basic Forces and Messenger Particles 

 3.4. Cosmology  

  3.4.1. A Pause for Reflection  

  3.4.2. The Universe Is Expanding  

  3.4.3. The Cosmic Background Radiation  

  3.4.4. Dark Matter  

  3.4.5. The Big Bang  

4. Requirements 

- Students are required to take part in at least 80% classes of the course syllabus.  

- Students have to prepare full documentation, reference materials and participate 

fully in theoretical lessons and do homework.  

- Students have to complete all the exercises and tests as prescribed. 

5. Teaching method  

           Lecturing, presentation, discussion, practice in groups. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 

7. Equipments 



 

96 

 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

Further reading books  

1]. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkerb (2001), Fundamental of Physics, 

10th edition.  Wiley. Includes index. ISBN 978-1-118-23072-5  

[2].  Young and Freeman, Sears and Zemansky (2012), University Physics with 

Modern Physics, Pearson, 13th Edition, 2012 (or later edition). 

[3]. Lê Chấn Hùng (2000), Vật lý nguyên tử và hạt nhân. NXB GD. 

[4]. Nguyễn Quang Riệu, Thiên văn Vật lý. NXB GD, (2002). 

[5]. Vũ Thanh Khiết – Lê Thị Oanh, Điện học. NXB ĐHSPHN, (2005). 

 

9. 22. QUANG HỌC / OPTICS  

- Mã học phần: 115021 

- Số tín chỉ học tập: 4 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên 

- Điều kiện tiên quyết: Điện và từ 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Học phần gồm các kiến thức về Quang hình học, Quang 

sóng, kiến thức đại cương Quang lượng tử và kiến thức ban đầu về Laser và Quang phi 

tuyến. 

Quang hình học cung cấp kiến thức về các định luật phản xạ và khúc xạ của ánh 

sáng, ứng dụng các định luật này để nghiên cứu thấu kính hội tụ và phân kỳ, nghiên 

cứu mắt và một số dụng cụ quang học: kính lúp, kính hiển vi, kính viễn vọng.  

Quang lý học cung cấp kiến thức về các hiện tượng đặc trưng của sóng ánh 

sáng: giao thoa, nhiễu xạ, phân cực, sự hấp thụ và tán sắc ánh sáng. 

Quang lượng tử cung cấp kiến thức về Bức xạ nhiệt, Hiệu ứng quang điện, hiệu 

ứng Compton, Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. 

Laser và nhập môn quang học phi tuyến cung cấp kiến thức về sự phát xạ kích 

động, sự khuyếch đại ánh sáng đi qua một môi trường, bộ cộng hưởng, các đặc tính 

của tia laser, chế tạo laser, ứng dụng của laser và giới thiệu về nhập môn quang học 

phi tuyến và một số hiệu ứng quang học phi tuyến. 

   Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những tri thức về 

quang học đại cương; vận dụng được kiến thức quang học trong công tác dạy học Vật 
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lý phần quang học ở trường phổ thông. Giải thích được các hiện tượng về quang học 

trong khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống hiện nay.   

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

       -Hiểu được các kiến thức cơ bản và những ứng dụng về quang hình học, các hiện 

tượng đặc trưng của quang học sóng: giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và một số kiến 

thức đại cương của quang học lượng tử, laser và quang học phi tuyến.  

      - Nâng cao tầm nhận thức về sự vận động của vật chất nói chung và sự vận động 

của các hiện tượng về quang học. Cung cấp cho sinh viên những cơ sở để học và 

nghiên cứu các môn học khác. 

2.2. Về kĩ năng 

- Vận dụng tốt, linh hoạt các kiến thức vào giảng dạy phần Quang học ở trường 

phổ thông, để giải quyết các bài tập Quang học và giải thích được các hiện tượng về 

quang học trong khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về Bức xạ nhiệt, Hiệu ứng quang điện, hiệu 

ứng Compton, bản chất của ánh sáng để giải quyết các mâu thuẫn trong nhận thức. 

- Nâng cao tầm nhận thức về sự vận động của vật chất nói chung và sự vận 

động của các hiện tượng về quang học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1.Quang học Sóng và Quang hình học     

1.1. Tổng quan về phương trình lan truyền sóng 

1.2. Điện và từ trường 

1.3. Tổng quan về hệ phương trình Maxwell, Sự lan truyền trong trường điện từ. 

1.4. Sóng điện từ 

Chương 2. Quang hình học                                      

2.1. Các nguyên lý chung của hiện tượng phản xạ ánh sáng 

2.2. Gương phẳng 

2.3. Gương cầu 

2.4. Ảnh được tạo từ gương cầu 

2.5. Mặt cầu phản xạ 

2.6. Thấu kính mỏng 

2.7. Dụng cụ quang học 

Chương 3. Sự giao thoa         

3.1. Sóng ánh sáng 

3.2. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young 

3.2.1. Sự nhiễu xạ 

3.2.2. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young 

3.3. Hiện tương giao thoa của ánh sáng khi đi qua hai khe hẹp 

3.3.1. Nguồn kết hợp 

3.3.2. Cường độ sáng trong hiên tượng giao thoa khi ánh sáng đi qua hai khe 

hẹp 

3.4. Giao thoa qua màng mỏng 



 

98 

 

3.5. Giao thoa kế Michelson 

Chương 4. Nhiễu xạ         

4.1. Nhiễu xạ và lý thuyết sóng của ánh sáng 

4.2. Sự nhiễu xạ do một khe hẹp: Vị trí cực tiểu 

4.3. Cường độ sang trong hiện tượng nhiễu xạ bởi một khe hẹp 

4.4. Nhiễu xạ do một lỗ tròn 

4.5. Nhiễu xạ do hai khe hẹp 

4.6. Cách tử nhiễu xạ 

4.7. Cách tử: Độ tán sắc và năng suất phân giải 

4.8. Nhiễu xạ tia X 

Chương 5. Sự lan truyền ánh sang       

5.1. Ánh sang tự nhiên và sự lan truyền ánh sáng. Định luật Malus 

5.2. Phân cực thẳng, phân cực tròn và phân cực elip 

5.3. Kính lọc phân cực 

5.4. Sử dụng kính lọc phân cực 

Chương 6. Photons và Các sóng vật chất      

6.1.    Photon, lượng tử của ánh sáng 

6.2. Hiệu ứng quang điện 

6.3. Photons, Động lượng, Tán xạ Compton, Giao thoa ánh sáng 

6.3.1. Photon có độnglượng 

6.3.2. Ánh sáng như một dao động sóng 

6.4. Electron và các sóng vật chất 

Chương 7. Laser và Quang học phi tuyến      

7.1. Lasers 

7.1.1. Laser và ánh sáng laser 

7.1.2. Nguyên tắc hoạt động của Laser 

7.2. Giới thiệu về quang học phi tuyến 

7.2.1. Quang học cổ điển 

7.2.2. Sự phân cực phi tuyến 

7.3. Các hiệu ứng quang phi tuyến 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Đặng Thị Mai, Quang học. NXB GD, (1998). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Lương Duyên Bình, Bài tập vật lý , Tập 3. NXB ĐHQG, (2001).  

[2].  Marie Brébec Jean,Philippe Deneve, Ngô Phú An (BD), Quang học 1. NXB GD, 

(2001). 

 

9.23. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH 

VẬT LÝ /Methodology of Scientific Research in Mathematical Didactics        

- Mã số học phần: 115042 

- Số tín chỉ: 2 (18; 24; 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Vật lý – Khoa KHTN. 

 - Điều kiện tiên quyết: Không. 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học: khoa học và 

phân loại khoa học; khoa học và công nghệ; phân loại khoa học; nghiên cứu khoa học; 

khái niệm nghiên cứu khoa học; phân loại nghiên cứu khoa học; Sản phẩm của nghiên 

cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học; phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học; hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học. Quy trình nghiên cứu khoa 

học: chuẩn bị nghiên cứu; chọn đề tài nghiên cứu; xây dựng đề cương nghiên cứu; tiến 

hành thực hiện đề tài nghiên cứu; tiến hành thực hiện các nội dung theo đề cương 

nghiên cứu; kiểm tra các kết quả nghiên cứu; hoàn thành đề tài nghiên cứu; viết báo 

cáo kết quả nghiên cứu; tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu. Quy định về 

một số sản phẩm nghiên cứu và một số bài tập thực hành nghiên cứu (thực hành lập đề 

cương nghiên cứu các đề tài cụ thể). 

 Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những tri thức về khoa 

học; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học; vận dụng được kiến thức về phương 

pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Vật lý trong công tác dạy học Vật lý ở trường 

phổ thông. 

2. Mục tiêu học phần 
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2.1. Về kiến thức 

Sinh viên nắm được một cách có hệ thống những kiến thức chung về phương 

pháp luận, PPNC khoa học và các PPNC khoa học thường dùng, cấu trúc của một đề 

tài nghiên cứu khoa học; các giai đoạn tiến hành một công trình NCKH và có hiểu biết 

về cách đánh giá một công trình NCKH chuyên ngành Vật lý. 

2.2. Về kĩ năng  

Sau khi học xong học phần người học bước đầu biết cách xây dựng đề cương 

nghiên cứu cho một đề tài NCKH thuộc phạm vi hoạt động của một giáo viên toán 

phổ thông; trình bày nội dung nghiên cứu đúng quy cách của một đề tài NCKH giáo 

dục; biết phối hợp và sử dụng các phương pháp để thu thập và xử lý số liệu; tiến hành 

một bài tập nghiên cứu về khoa học chuyên ngành Vật lý. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG I   

TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC      

1.1. Khoa học 

1.1.1. Khái niệm về khoa học 

1.1.2. Sự phát triển của khoa học 

1.1.3. Phân loại khoa học 

1.2. Kĩ thuật và công nghệ 

1.2.1. Kĩ thuật 

1.2.2. Công nghệ 

1.2.3. Phân biệt khoa học, kĩ thuật và công nghệ 

1.3. Nghiên cứu khoa học 

1.3.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học 

1.3.2. Các loại hình nghiên cứu khoa học 

1.3.3. Tiềm lực khoa học 

1.4. Đề tài nghiên cứu khoa học 

1.4.1. Khái niệm về đề tài nghiên cứu khoa học 

1.4.2. Các loại đề tài nghiên cứu khoa học 

1.4.3. Đối tượng và phậm vi nghiên cứu 

1.4.4. Nhiệm vụ nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu. 

CHƯƠNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

            

2.1. Thiết lập sự kiện 

2.1.1. Khái niệm về sự kiện nghiên cứu 

2.1.2. Phát hiện vấn đề nghiên cứu 

2.1.3. Ý tưởng nghiên cứu 

2.2. Xây dựng khái niệm 

2.2.1. Khái niệm và cấu trúc của khái niệm 

2.2.2. Định nghĩa một khái niệm 

2.2.3. Các khai thác trên một khái niệm 

2.3. Xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu 
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2.3.1. Khái niệm về giả thuyết nghiên cứu 

2.3.2. Hình thức logic của giả thuyết nghiên cứu. 

2.3.3. Nội dung khoa học của giả thuyết khoa học 

2.3.4. Cách xây dựng giả thuyết nghiên cứu 

2.3.5. Cách kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu 

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC     

3.1. Cơ chế và kĩ năng sáng tạo khoa học 

3.1.1. Cơ chế sáng tạo khoa học 

3.1.2. Kĩ năng nghiên cứu khoa học 

3.2. Các quan điểm tiếp cận khoa học 

3.2.1. Phương pháp luận 

3.2.2. Các quan điểm phương pháp luận chung nhất trong nghiên cứu khoa học. 

3.3. Khái niệm chung về nghiên cứu khoa học 

3.3.1. Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì 

3.3.2. Phân loại nghiên cứu khoa học 

3.4. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học 

3.4.1. Các phương pháp nghiên cứu lí thuyết 

3.4.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

3.4.3. Các phương pháp toán học trong nghiên cứu khoa học 

CHƯƠNG IV. LOGIC TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC          

4.1. Logic tiến trình 

4.1.1. Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu 

4.1.2. Giai đoạn triển khai nghiên cứu 

4.1.3. Giai đoạn viết công trình 

4.1.4. Giai đoạn nghiệm thu bảo vệ công trình 

4.2. Logic nội dung công trình khoa học 

4.2.1. Những vấn đề chung 

4.2.2. Các kết quả nghiên cứu 

4.2.3. Kết luận 

4.2.4. Phần phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo 

4.3. Đề cương nghiên cứu khoa học 

4.3.1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài) 

4.3.2. Mục đích nghiên cứu 

4.3.3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

4.3.4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

4.3.5. Phương pháp nghiên cứu 

4.3.6. Giả thuyết khoa học 

4.3.7. Giới hạn đề tài 

4.3.8. Cái mới của đề tài 

4.3.9. Dàn ý công trình nghiên cứu 

4.3.10. Tài liệu tham khảo 
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CHƯƠNG V. VIẾT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

5.1. Các sản phẩm khoa học và đề tài khoa học 

5.2. Viết luận văn khoa học 

5.2.1. Những vấn đề chung 

5.2.2. Trình tự chuẩn bị một luận văn 

5.2.3. Viết tóm tắt luận văn 

5.3. Đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học 

5.3.1. Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học 

5.3.2. Các phương pháp đánh giá công trình nghiên cứu khoa học 

5.3.3. Nhận xét phản biện khoa học 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy 

Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm và đọc tài liệu. 

Cuối học phần, giảng viên sẽ bố trí ít nhất một buổi để giải đáp thắc mắc cho sinh 

viên. 

7. Trang thiết bị 

Tại phòng học chức năng (có đầy đủ trang thiết bị như: máy chiếu, máy tính, 

micro, loa, bảng, ...). 

8. Phương pháp đánh giá 

Tiêu chuẩn đánh giá: 

 - Dự lớp: Bắt buộc 

 - Thuyết trình và thảo luận: theo nhóm 

 - Kiểm tra cuối kỳ: Theo kế hoạch của nhà trường 

8.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  4 bài - Trọng số 30%. 

8.2. Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: 1 bài - Trọng số 20% 

8.3. Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: 1 bài - Trọng số 50%. 

8.4. Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

 [1]. Vũ Cao Đàm, Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB GD, 

(2012). 

9.2.  Tài liệu tham khảo: 

[1]. Dương Thiệu Thống, Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục. 

NXB ĐHQG, (2000).  
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[2]. Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB ĐHQGHN, 

(2002). 

 

9. 24. THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1,2/General physics 

experiment 1,2                     

  - Mô học phần: 115022 

- Số tín chỉ học tập:  3 (0/0/90)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

  - Điều kiện tiên quyết: Quang học 

1. Mô tả học phần:  

          Nội dung học phần: Học phần gồm các nội dung: 

Tìm hiểu lý thuyết đo và sai số, cách tính sai số của phép đo các đại lượng vật lý. 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của các bài thí nghiệm vật lý đại cương, vai trò, tác dụng, 

cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm vật lý. 

Phương pháp và kỹ thuật thực hành vật lý đại cương, làm quen với một số dụng cụ đo 

đạc và phép đo cơ bản, tiến hành thực hiện một số bài thí nghiệm khảo sát các định 

luật và quá trình vật lý cơ, nhiệt, điện, quang trong chương trình vật lý đại cương.  

         Năng lực đạt được:  Sinh viên biết lắp ráp và tiến hành thành thạo các thí nghiệm 

vật lý đại cương. Sinh viên sử dụng thành thạo các dụng cụ đơn giản và tiếp cận được 

với một số thiết bị đo lường chuẩn, hiện đại dùng trong  thí nghiệm vật lý và kỹ thuật ở 

mức độ cần thiết. Sinh viên có kỹ năng xử lý, đánh giá các kết quả thực nghiệm. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Kiến thức 

- Trình bày được cơ sở lý thuyết của các bài thí nghiệm đó là các kiến thức về 

các quy luật, định luật vật lý đã học trong chương trình vật lý đại cương. 

- Trình bày được nguyên tắc của một số phép đo các đại lượng cơ bản của Vật 

lý, vai trò tác dụng, cấu tạo của các thiết bị thí nghiệm vật lý. 

- Trình bày được lý thuyết sai số và cách tính sai số trong  phép đo các đại 

lượng vật lý. 

Qua mỗi bài thí nghiệm sinh viên nắm được mục tiêu của từng bài thí nghiệm, 

dụng cụ thí nghiệm, các bước tiến hành thí nghiệm, đánh giá kết quả thí nghiệm để 

thấy được mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế. 

2.2. Kỹ năng:  

   - Lắp ráp và tiến hành thành thạo các thí nghiệm vật lý đại cương. 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đơn giản và tiếp cận được với một số thiết bị 

đo lường chuẩn, hiện đại dùng trong  thí nghiệm vật lý và kỹ thuật ở mức độ cần thiết. 

- Có kỹ năng xử lý, đánh giá các kết quả thực nghiệm. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Phần 1: Tìm hiểu lý thuyết phép đo và sai số  

1.1 Đo lường và các loại sai số  

1.2 Phân loại sai số, một số khái niệm sai số trong lý thuyết xác suất  
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1.3 Cách xác định sai số trong thí nghiệm vật lý  

Phần 2: Các bài thí nghiệm thực hành  

Bài 1: Phép đo độ dài: thước kẹp, panme, cầu kế.  

1. Nguyên tắc cấu tạo của đu xích thẳng và đu xích tròn. 

- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc sử dụng của panme, thước kẹp. 

- Độ chính xác của panme, thước kẹp. 

2. Dùng thước kẹp, panme, cầu kế để đo kích thước của một vật cho trước và đo bán 

kính cong của một chỏm cầu. 

- Đo chiều dài bằng panme, thước kẹp. 

- Đo bán kính cong của chỏm cầu bằng cầu kế. 

Bài 2: Phép đo khối lượng: cân chính xác. Xác định khối lượng riêng  

1. Nguyên lý cân, các phương pháp cân. 

- Nguyên tắc của phương pháp cân thường. 

- Nguyên tắc của phương pháp cân Menđêleep. 

2. Các thông số của cân. Sử dụng cân chính xác để xác định khối lượng của một 

vật cho trước. 

- Tìm hiểu cấu tạo và các thông số của cân. 

- Hiệu chỉnh sức đẩy Acsimet của không khí. 

- Xác định khối lượng của một vật. 

3. Xác định khối lượng riêng của chất rắn bằng phương pháp thuỷ tĩnh. 

Bài 3: Xác định mô men quán tính của bánh xe và lực ma sát trong ổ trục quay  

1. Xác định mô men quán tính của bánh xe. 

2. Xác định lực ma sát trong ổ trục quay. 

Bài 4: Nghiên cứu Các định luật động học và động lực học trên máy Atut 

(AWOOD)  

1. Áp dụng các định luật động học và động lực học để xác định mối liên hệ giữa 

quãng đường, thời gian, vận tốc, gia tốc, lực, khối lượng trong chuyển động 

của vật. 

2. Nghiệm lại định luật chuyển động thẳng đều, chuyển động biến đổi đều và định 

luật 2 Niutơn bằng máy atut. 

Bài 5: Xác định bước sóng và vận tốc âm theo phương pháp sóng dừng  

1. Áp dụng lý thuyết giao thoa sóng để xác định vận tốc truyền sóng âm. 

2. Xác định bước sóng và vận tốc âm bằng phương pháp sóng dừng. 

Bài 6: Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch  

1. Áp dụng lý thuyết dao động điều hòa đối với con lắc thuận nghịch để xác định 

vị trí khối tâm và tính mô men quán tính của con lắc. 

2. Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch. 

Bài 7: Khảo sát mạch R–L-C, đường đặc trưng V – A của bóng đèn  

1. Áp dụng định luật Ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều để xác định cảm 

kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện. 

2. Đo R, L, C  bằng phương pháp cầu. 



 

105 

 

Bài 8: Các phương pháp đo điện trở. Đo điện trở bằng mạch cầu Wheasstone, đo 

suất điện động bằng mạch xung đối  

1. Áp dụng định luật Ômcho toàn mạch để xác định suất điện động của nguồn 

điện. 

2.  Đo suất điện động bằng mạch xung đối. 

Bài 9: Khảo sát đặc tính của điode và transitor  

1. Khảo sát đặc tính V-A của điôt và tác dụng của nó trong mạch điện. 

2. Khảo sát đặc tính V-A của transitor và tác dụng của nó trong mạch điện. 

Bài 10: Khảo sát mạch cộng hưởng RLC  

1. Hiện tượng cộng hưởng. 

2. Lắp sơ đồ mạch điện có tụ điện, cuộn dây, vôn kế, ampe kế để khảo sát hiện 

tượng cộng hưởng. 

Bài 11: Khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ  

1. Khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ, cách tạo ra dòng điện cảm ứng. 

2. Khảo sát mối liên hệ giữa chiều của dòng điện cảm ứng với sự tăng giảm từ 

thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây dẫn. 

Bài 12: Đồng hồ đo Các đại lượng điện, dao động ký và một số ứng dụng  Khảo 

sát dao động ký điện tử  

1. Nguyên tắc chung của đồng hồ đo điện vạn năng. 

2. Dùng đồng hồ đo điện để đo điện trở, hiệu điện thế và cường độ dòng điện. 

Bài 13: Khảo sát chu trình từ trễ của sắt từ  

1. Đặc tính của các chất sắt từ. 

2. Khảo sát chu trình từ trễ của sắt từ. 

Bài 14: Xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp Stốc  

1. Áp dụng định luật Stốc để xác định hệ số nhớt của một chất lỏng. 

2. Dùng phương pháp Stốc để xác định hệ số nhớt của dầu. 

Bài 15: Xác định tỷ số nhiệt dung phân tử của không khí  

1. Áp dụng các Nguyên lý nhiệt động lực học và lý thuyết về khí lý tưởng để xác 

định tỷ số nhiệt dung phân tử của chất khí. 

          Xác định tỷ số nhiệt dung phân tử của không khí bằng phương pháp thực 

nghiệm. 

Bài 16: Nghiên cứu sự trao đổi nhiệt. Xác định nhiệt dung riêng của chất rắn  

1. Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt để xác định nhiệt dung riêng của một 

chất. 

2. Xác định nhiệt dung riêng của chất rắn bằng nhiệt lượng kế và lò nung. 

Bài 17: Xác định nhiệt nóng chảy của nước đá  

1. Khảo sát quá trình biến đổi pha. 

2. Xác định nhiệt nóng chảy của nước đá. Cách hiệu chỉnh nhiệt độ đo khi hệ vật 

không hoàn toàn cách nhiệt với môi trường. 

Bài 18: Khảo sát giao thoa qua khe Y – âng  

1. Áp dụng lý thuyết giao thoa ánh sáng để xác định bước sóng ánh sáng. 

2. Xác định bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa. 
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Bài 19: Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài, xác định hằng số Flanck 

1. Khảo sát hiện tượng quang điện, vẽ đường đặc trưng V-A của tế bào quang 

điện. 

2. Xác định hằng số Flanck. 

Bài 20: Khảo sát chuyển động của electron trong điện trường và từ trường, xác 

định điện tích riêng của electron  

1. Khảo sát chuyển động của e trong điện trường và từ trường. 

2. Xác định điện tích riêng của e. 

Bài 21: Khảo sát pin quang điện  

1. Hiện tượng quang điện trong. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của pin quang 

điện. 

2. Khảo sát hoạt động và ứng dụng của pin quang điện. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

- Giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu trước đề cương 

chi tiết học phần đã được xác định, các tài liệu học tập. 

- Sinh viên tự lực nghiên cứu những vấn đề giảng viên giao cho, tự học theo 

nhóm để nghiên cứu những vấn đề còn lại. Những vấn đề không tự lực giải quyết đ-

ược thì tập hợp rồi đề nghị giảng viên hướng dẫn giải quyết. 

- Bắt buộc sinh viên phải thực hiện đầy đủ số tiết theo quy chế 43. Rèn luyện kỹ 

năng thực hành thí nghiệm,  nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo 

nhóm. 

7. Trang thiết bị: 

Giờ thực hành được bố trí tại phòng thí nghiệm Bộ môn, phòng học đủ rộng để 

chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các đồ dùng thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc:  

[1]. Nguyễn Quang Thắng, Thực hành vật lý đại cương. NXB ĐHSP, (2006). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Tú Anh, Vũ Như Ngọc, Nguyễn Thế Khôi, Thực hành vật lý đại cương. 

NXB GD, (1981). 

[2]. Nguyễn Duy Thắng, Thực hành vật lý đại cương. NXB GD, (2001). 
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9.25. PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG/ Analysis of the General Physics program       

           - Mã học phần: 115060 

           - Số tín chỉ học tập: 3(27/36/0) 

            - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lí, khoa Khoa học Tự nhiên. 

         - Điều kiện tiên quyết:  Lý luận dạy học vật lý. 

1. Mô tả học phần 

 Nội dung học phần:  Nghiên cứu chương trình SGK Vật lý THPT về các vấn 

đề: cấu trúc chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy những vấn đề cơ bản 

của vật lý THPT. Quan điểm xây dựng chương trình và SGK vật lý Cơ bản và Nâng 

cao lớp 10, 11,12. Phân tích nội dung và phương pháp giảng dạy những đề tài cơ bản 

nhất của chương trình và SGK; động học, động lực học, các định luật bảo toàn, thuyết 

động học phân tử chất khí, các định luật về tính chất chất khí, hai nguyên lý nhiệt động 

lực học (vật lý lớp 10); tĩnh học, các định luật về dòng điện không đổi, từ trường và 

cảm ứng điện từ, các định luật quang hình, dụng cụ quang học (vật lý lớp 11); Dao 

động và sóng cơ học, dao động điện, điện từ và sóng điện từ, tính chất sóng và tính 

chất hạt của ánh sáng, vật lý hạt nhân và hạt nhân (vật lý lớp 12). 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích được cấu trúc nội dung cũng như tiến  

trình hình thành các kiến thức cơ bản của một bài, một chương hoặc một chủ đề nào đó 

trong chương trình vật lý THPT. Trên cơ sở cấu trúc nội dung và tiến trình hình thành 

kiến thức Sinh viên lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp cho mỗi đề tài, mỗi 

bài cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong dạy học ở nhà trường 

THPT.  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

          + Nắm vững quan điểm xây dựng chương trình, cấu trúc và nội dung của 

chương trình vật lý bậc trung học phổ thông. 

          + Hiểu được logic hình thành một số khái niệm cơ bản trong chương trình 

vật lý THPT từ đó lựa chọn được các phương pháp giảng dạy phù hợp nhất cho 

một số nội dung cơ bản của chương trình. 

2.2. Về kĩ năng  

          Sinh viên xây dựng được sơ đồ cấu trúc nội dung của một bài, một chương 

trong chương trình vật lý lớp 10, 11 và 12 THPT, trên cơ sở đó thấy và hiểu được 

những nội dung cốt lõi của chương trình. 

       Sinh viên biết lập kế hoạch dạy học một chương, một số bài điển hình: Bài học 

xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ 

thống hoá kiến thức,.v.v... 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: Tổng quan về nội dung và cấu trúc chương trình Vật lý bậc 

THPT   
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   1.1. Vị trí của môn vật lý trong chương trình giáo dục ở trường phổ thông. 

  1.2. Những quan điểm chính của việc xây dựng chương trình vật lý THPT phân 

ban. 

  1.3. Cấu trúc và nội dung SGK Vật lý cải cách giáo dục THPT. 

  1.4. Cấu trúc và nội dung SGK Vật lý THPT theo chương trình phân ban. 

 CHƯƠNG II: Phân tích nội dung và PPGD những vấn đề cơ bản của Cơ học 

THPT 

   2.1. Nội dung và cấu trúc phần Cơ học ở trường THPT. 

   2.2. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Động học chất điểm. 

   2.3. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Động lực học chất điểm. 

   2.4. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Tĩnh học. 

   2.5. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Các định luật bảo toàn. 

   2.6. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Cơ học vật rắn. 

   CHƯƠNG III: Phân tích nội dung và PPGD những vấn đề cơ bản của Nhiệt 

học THPT  

    3.1. Nội dung và cấu trúc phần nhiệt học ở trường THPT.  

   3.2. Nội dung, cấu trúc và PPGD chương “Chất khí”. 

   3.3. Nội dung, cấu trúc và PPGD chương “Chất lỏng, chất lỏng và sự chuyển 

thể”. 

   3.4. Nội dung, cấu trúc và PPGD hai nguyên lý nhiệt động lực học. 

 CHƯƠNG IV: Phân tích nội dung và PPGD những vấn đề cơ bản của điện 

học THPT 

    4.1. Nội dung và cấu trúc phần điện học ở trường THPT. 

   4.2. Nội dung, cấu trúc và PPGD chương “Tĩnh điện học”. 

  4.3. Nội dung, cấu trúc và PPGD chương “Những định luật cơ bản của dòng điện 

không đổi”. 

  4.4. Nội dung, cấu trúc và PPGD chương “Dòng điện trong các môi trường” 

  4.5. Nội dung, cấu trúc và PPGD một số vấn đề cơ bản phần“Từ trường và cảm 

ứng điện từ ”. 

CHƯƠNG V: Phân tích nội dung và PPGD những vấn đề cơ bản của Quang 

học THPT 

    5.1. Nội dung và cấu trúc phần quang học THPT  

   5.2. Nội dung, cấu trúc và PPGD một số vấn đề cơ bản của quang hình học ở 

THPT 

   5.3. Nội dung, cấu trúc và PPGD một số vấn đề cơ bản của quang học sóng và 

quang học lượng tử  

CHƯƠNG VI: Phân tích nội dung và PPGD những vấn đề cơ bản phần dao 

động và sóng. Dao động điện và từ trong chương trình Vật lí lớp 12 THPT  

    6.1. Nội dung và cấu trúc phần “Dao động và sóng”  ở trường THPT 

   6.2. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần dao động và sóng cơ học 

        6.3. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Dòng điện xoay chiều   

   6.4. Nội dung, cấu trúc và PPGD phần Dao động và sóng điện từ 
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   6.5. Nội dung, cấu trúc và PPGD Vật lý nguyên tử và hạt nhân ở trường THPT.  

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy 

Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm và đọc tài liệu. 

Cuối học phần, giảng viên sẽ bố trí ít nhất một buổi để giải đáp thắc mắc cho sinh 

viên. 

7. Trang thiết bị 

Tại phòng học chức năng (có đầy đủ trang thiết bị như: máy chiếu, máy tính, 

micro, loa, bảng, ...). 

8. Phương pháp đánh giá 

Tiêu chuẩn đánh giá: 

 - Dự lớp: Bắt buộc 

 - Thuyết trình và thảo luận: theo nhóm 

 - Kiểm tra cuối kỳ: Theo kế hoạch của nhà trường 

8.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  4 bài - Trọng số 30%. 

8.2. Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: 1 bài - Trọng số 20% 

8.3. Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: 1 bài - Trọng số 50%. 

8.4. Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình: 

 [1]. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế,  Phương pháp dạy 

học vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN, (2002). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Phạm Hữu Tòng, Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học. NXB GD, (2001). 

[2]. Phạm Hữu Tòng, Thiết kế hoạt động dạy học vật lý, NXB GD, (1999). 

 

9.26. PHƯƠNG PHÁP TOÁN LÝ/ Methods of mathematical physics           

- Mã học phần: 115026 

-Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp.  

1. Mô tả học phần 

 Nội dung học phần: Phương pháp toán lí là môn học cung cấp cho người học 

những kiến thức hoàn thiện cơ sở toán học và các kĩ năng tính toán trong vật lí, đồng 

thời với các toán tử vi phân, lí thuyết phương trình vi phân tuyến tính, sinh viên nghiên 
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cứu trường vô hướng và trường véc tơ, nghiên cứu phương trình truyền sóng một chiều 

(phương trình dao động của dây), hai chiều ( phương trình dao động của màng), 

phương trình truyền nhiệt và các phương trình vi phân riêng phần trong không gian 3 

chiều,...  Những kiến thức này là nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt kiến thức các môn 

vật lý lý thuyết nói chung. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những tri thức trong môn 

phương pháp toán lí;, gắn kết các kiến thức vật lý đại cương, vật lý lý thuyết, vật lý 

hiện đại với các kiến thức THPT. Sinh viên biết vận dụng kiến thức sâu ở bậc đại học 

để có cái nhìn bao quát về phần phương trình  truyền sóng và dao động trong chương 

trình vật lí đại cương và vật lí ở phổ thông   

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

           -  Sinh viên tiếp cận được các phương pháp đặc thù của môn học với cấu trúc 

logic đơn giản và chặt chẽ.  Từ đó liên hệ với các bài toán thực tế của Vật lý học. 

- Sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản trong môn phương pháp toán lí: 

hệ tạo độ cong trực giao, trường vô hướng, trường véc tơ, các toán tử vi phân, các định 

lí tích phân, tenxo, phương trình dao động tự do và cưỡng bức của sợi dây, phương 

trình dao động tự do và cưỡng bức của màng, phương trình truyền nhiệt, phương trình 

Laplace trong hệ tọa độ cực, trong không gian hai chiều, ba chiều,.... 

- Hiểu rõ các quá trình vật lý cơ bản: quá trình dao động của dây, của màng, 

quá trình truyền nhiệt,.. trên cơ sở tìm nghiệm từ các phương trình vi phân. 

- Tiếp cận phương pháp tách biến Furier trong các phương trình vi phân tuyến 

tính cấp hai cho các hiện tượng vật lí, biết đặt các điều kiện cho các phương trình đạo 

hàm riêng, giải chúng và liên hệ với các bài toán vật lí đại cương và vật lí phổ thông. 

2.2. Về kỹ năng: 

Giải thành thạo các bài tập toán lý về sự trực giao của các hệ tọa độ, định lí tích 

phân,  phương trình dao động của dây, của màng , phương trình truyền nhiệt và 

phương trình Laplace, phân tích được các quá trình diễn ra trong thực tế trên cơ sở 

biểu thức nghiệm toán học của phương trình vi phân và liên hệ với các bài toán vật lí 

đại cương, phân biệt được các phương trình vi phân cấp 2 dựa trên các điều kiện biên 

và điều kiện ban đầu, từ đó giải quyết tốt các bài tập về phương trình vi phân liên quan 

đến các hiện tượng vật lí, vận dụng kiến thức sâu ở bậc đại học để có cái nhìn bao quát 

về phần phương trình  truyền sóng và dao động trong chương trình vật lí đại cương và 

vật lí ở phổ thong, có khả năng sử dụng một số kiến thức của vật lý phổ thông để minh 

họa cho các khái niệm của vật lý chuyên sâu, có khả năng gắn kết các kiến thức vật lý 

đại cương, vật lý lý thuyết, vật lý hiện đại với các kiến thức THPT và chuyển tải được 

tri thức khoa học sang tri thức phổ thông. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương I. Trường vô hướng và trường véc tơ      

1. Khái niệm về trường vô hướng và trường véc tơ 

2. Hệ tọa độ cong 

3. Tọa độ cong trực giao 
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4. Các toán tử vi phân 

5. Các định lí tích phân. 

Chương II. Trường ten xơ        

1. Khái niệm về ten xơ. 

2. Định nghĩa về ten xơ. 

3. Ten xơ xuất căng đàn hồi. 

4. Ten xơ đơn vị và ten xơ cặp đôi. 

5. Phép tổng và phân tích ten xơ. 

6. Phép nhân ten xơ với véc tơ. 

7. Phép nhân hai ten xơ. 

8. Ten xơ đối xứng. Elipxoittenxơ 

9. Trục chính, giá trị chính và bất biến của ten xơ. 

10.  Đạo hàm ten xơ theo đối số vô hướng. 

11.  Đive của trường ten xơ. 

Chương III. Phương trình sóng một chiều      

1. Đại cương về các phương trình vật lý toán cơ bản 

2.  Lập phương trình dao động của dây. 

3. Dao động của dây vô hạn. Bài toán Côsi 

4. Dao động tự do của sợi dây hữu hạn 

5. Dao động cưỡng bức của sợi dây hữu hạn. 

Chương IV. Phương trình dao động của màng      

1. Thiết lập phương trình dao động của màng 

2. Dao động của màng hình chữ nhật. 

3. Các đường nút trên màng hình chữ nhật 

4. Dao động của màng tròn và hàm Betsen, 

Chương V. Phương trình truyền nhiệt.       

1. Thiết lập phương trình. 

2. Bài toán Côsy đối với phương trình truyền nhiệt một chiều trong thanh vô hạn. 

3. Ý nghĩa vật lý của nghiệm cơ bản. Hàm Đenta 

4. Phương trình truyền nhiệt không thuần nhất 

5. Sự truyền nhiệt trong thanh hữu hạn. 

Chương VI. Phương trình Laplaxơ       

1. Thiết lập phương trình 

2. Phương pháp Green để giải bài toán Đirichlê  

3. Giải bài toán Đirichlê đối với quả cầu. 

4. Giải bài toán Đirichlê đối với nửa không gian 

5. Đa thức Legendre và phép tách biến trong hệ tọa độ cầu 

6. Tính chất trực giao của hàm cầu 

7. Hàm Betsen hạng bán nguyên. 

4. Yêu cầu đối với môn học 
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- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Đỗ Đình Thanh, Phương pháp toán lý. NXB GD, (2002). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Đào Huy Bích- Phan Văn Hạp- Phạm Thị Oanh , Phương trình vi phân, ( nhóm 

ngành II). NXB ĐHQG, (1998). 

 

9. 27. CƠ LÝ THUYẾT/ Theoretical Mechanic  

- Mã học phần: 115059 

-Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Toán lý. 

1. Mô tả học phần 

  Nội dung học phần: Cơ lý thuyết là môn học cung cấp cho người học những 

kiến thức hoàn thiện của cơ học đại cương nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy cơ học 

ở các trường phổ thông và đồng thời trang bị cho sinh viên các các khái niệm và định 

luật cơ bản của cơ học chất điểm, các định luật tổng quát của động lực học cơ hệ, các 

ĐLBT và ứng dụng của chúng vào bài toán 2 vật, chuyển động của vật rắn, phương 

pháp biểu diễn véc tơ mô tả chuyển động cơ học và các đại lượng định luật vật lý. Xây 

dựng lại toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của cơ học cổ điển  Niutown từ nguyên 

lý biến phân Haminton,  phương pháp hàm Lagrang và nguyên lý tác dụng tối thiểu để 

mô tả một hệ cơ… làm nền tảng để học tiếp các môn vật lý thống kê, cơ học lượng tử  

và vật lý chất rắn. 
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         Năng lực đạt được: Sinh viên biết vận dụng  kiến thức cơ học chất điểm, 

những cơ sở của cơ học giải tích, các định luật tổng quát của động lực học cơ hệ, các 

ĐLBT để giải thích đúng các hiện tượng, các vấn đề đang đặt ra trong tự nhiên, xã hội. 

Trình bày, phân tích, tổng hợp được những kiến thức về nguyên lý biến phân 

Hamilton. Từ đó tìm được toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của Cơ học cổ điển 

Newton. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

       Sinh viên lĩnh hội được: 

      -  Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm. 

      -  Các định lý tổng quát của động lực học và các định luật bảo toàn. 

      -  Các bài toán chuyển động xuyên tâm. 

      -  Những cơ sở của cơ học giải tích        

      -  Chuyển động của vật rắn. 

      -  Các dao động của hệ 

       Sinh viên tiếp cận được các phương pháp đặc thù của môn học, đó là phương pháp 

xuất phát từ các định luật thực nghiệm của Newton và xuất phát từ nguyên lý biến 

phân Hamilton. Phương pháp thứ nhất cho thấy được vị trí và vai trò quan trọng của 

các định luật Newton  trong toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của cơ học cổ điển. 

Phương pháp thứ hai thừa nhận một tiên đề tổng quát nhất của vật lý đó là thừa nhận 

nguyên lý biến phân Hamilton. Từ nguyên lý này và từ nguyên lý đối xứng của không 

gian và thời gian, nguyên lý tương đối sẽ tìm được toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ 

bản của Cơ học cổ điển Newton. 

2.2. Về kỹ năng: 

Có năng lực vận dụng vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý 

phổ thông, năng lực sử dụng công cụ toán học trong vật lý, năng lực vận dụng chuyên 

sâu về Cơ học. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương I : Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm                                                                                                        

1. Các khái niệm cơ bản mở đầu. 

2. Các phương trình chuyển động. Các véc tơ vận tốc và gia tốc. 

3. Véc tơ vận tốc và gia tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau. Định luật cộng 

vận tốc và gia tốc. 

4. Nguyên lý tương đối Galile. Ba định luật Newton. 

5. Hai bài toán cơ bản của động lực học chất điểm. 

6. Các trường hợp riêng của bài toán ngược và những đặc trưng của lực. 

7. Chuyển động của chất điểm trong trường lực thế. 

8. Chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu không quán tính. 

Chương II : Các định lí tổng quát của động lực học và các định luật bảo toàn.  

1. Các phương trình chuyển động của hệ chất điểm.  

2. Định lý biến thiên và bảo toàn xung lượng của hệ. 

3. Khối tâm của hệ. Định lý chuyển động của khối tâm. 
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4. Bài toán Xiôncôpxki 

5. Định lý biến thiên và định luật bảo toàn momen xung lượng của hệ. 

6. Định lý biến thiên động năng và định luật bảo toàn cơ năng của hệ. 

Chương III : Chuyển động xuyên tâm       

                       1.  Bài toán hai vật 

                       2. Chuyển động trong trường xuyên tâm 

       3. Bài toán Keple 

                       4. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo Trái đất và các trạm vũ trụ. 

                       5. Sự va chạm đàn hồi của hai vật. 

          6. Sự tán xạ đàn hồi của hai hạt. Công thức Rowdepho.                                                     

 Chương IV : Những cơ sở của cơ học giải tích    

1. Những khái niệm về liên kết. Tọa độ suy rộng. 

2. Nguyên lý Đalămbe – Lagrănggiơ. Phương trình Lagrănggiơ. 

3. Nguyên lý Hamilton 

4. Mối quan hệ giữa các nguyên lý đối xứng của không gian, thời gian và các 

định luật bảo toàn. 

5. Các phương trình Hamilton. 

6. Móc Poátxông. 

7. Các phép biến đổi chính tắc và định lí Liuvin. 

8. Phương trình Hamilton - Jacôbi . 

 Chương V : Dao động bé         

1. Dao động tự do của hệ bảo toàn có một bậc tự do. 

2. Dao động tự do của hệ bảo toàn có hai bậc tự do. 

3. Dao động tự do của hệ bảo toàn có nhiều bậc tự do. 

4. Dao động tắt dần. 

5. Dao động cưỡng bức. 

Chương VI : Chuyển động của vật rắn       

1.  Số bậc tự do của vật rắn. Các góc Ơle . 

2. Vận tốc, gia tốc của một chất điểm thuộc vật rắn. Vận tốc và gia tốc góc. 

3. Động năng của vật rắn. Momen quán tính. 

4. Momen xung lượng của vật rắn 

5. Các phương trình chuyển động của vật rắn.  

6. Chuyển động của vật rắn quanh một điểm cố định, các phương trình động 

lực học Ơle. 

7. Con quay đối xứng 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Nguyễn Hữu Mình, Cơ học lý thuyết. NXB ĐHQGHN, (1997). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. DAVID HALLIDAY. Cơ sở vật lý, Tập 3, NXB GD, (1998). 

[2]. Nguyễn Hữu Mình , Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh. Lê Trọng Tường, Bài tập  lý vật 

lý thuyết tập I. NXB ĐHQGHN, (1996). 

 

9.28. Chọn một trong hai học phần 

a) VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ 1/ PHYSICS – TECHNOLOGY 1  

- Mã học phần: 115018 

-Số tín chỉ học tập:  3 (27/20/16) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Quang học. 

1. Mô tả học phần 

 Nội dung học phần: Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện 

và kỹ thuật điện tử, mạch điện xoay chiều và máy điện, đặc điểm các loại vật liệu và 

linh kiện điện – điện tử cũng như các mạch điện tử cơ bản (tương tự, số).  

         Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được những khái niệm, nguyên lý hoạt 

động của các mạch điện xoay chiều và máy điện, các loại vật liệu và linh kiện điện – 

điện tử; vận dụng được kiến thức vật lý- công nghệ 1 để giải thích hoạt động các mạch 

điện tử thông thường, biết thiết kế và lắp ráp các mạch điện tử thông dụng. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

       - Sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử 

về mạch điện xoay chiều và máy điện.  

       - Nắm vững đặc điểm các loại vật liệu và linh kiện điện – điện tử cũng như các 

mạch điện tử cơ bản (tương tự, số).   
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2.2. Về kỹ năng: 

Có kỹ năng thực hành cơ bản: mắc được các mạch điện thông dụng, giải thích 

được hoạt động các mạch  điện, các loại máy điện. 

 Giải thích hoạt động các mạch điện tử thông thường, biết thiết kế và lắp ráp các 

mạch điện tử thông dụng. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo điện, điện tử.  

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần I.  LÝ THUYẾT  

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện và dòng điện hình sin   

1.1 Mạch điện, mô hình hóa mạch điện 

1.2 Các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mạch điện 

1.3 Khái niệm dòng điện sin      

1.4 Các phương pháp biểu diễn dòng điện sin 

1.5. Mạch điện sin có các thông số R, L, C     

1.6. Công suất trong mạch điện sin    

Chương 2: Giải mạch điện 1 pha       

 2.1 Giới thiệu phương pháp giải mạch điện    

 2.2 Phương pháp dòng điện nhánh     

 2.3 Phương pháp dòng điện vòng     

 2.4 Phương pháp điện áp nút      

 2.5 Phương pháp biến đổi tương đương    

 2.6 Một số phương pháp khác      

Chương 3: Mạch điện ba pha         

3.1 Khái niệm về dòng điện 3 pha     

3.2 Cách tạo ra dòng điện 3 pha      

3.3 Các phương pháp nối tải 3 pha      

3.4 Công suất trong mạch điện ba pha     

3.5 Phương pháp giải mạch điện ba pha    

Chương 4: Máy biến áp (MBA)         

4.1 Đại cương về máy điện      

4.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MBA   

4.3 Các chế độ hoạt động của MBA      

4.4 Mô hình toán học và các sơ đồ thay thế MBA   

4.5 Tổn hao và hiệu suất trong MBA.     

4.6 Các máy biến áp đặc biệt      

Chương 5: Máy điện không đồng bộ và máy điện đồng bộ. Máy điện một chiều  

5.1 Giới thiệu về máy điện không đồng bộ      

5.2 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện không đồng bộ  

5.3 Động cơ không đồng bộ một pha       

5.4 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện đồng bộ  

5.5 Động cơ điện đồng bộ          

5.6 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát một chiều 

5.7 Động cơ điện một chiều           
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Chương 6: Tín hiệu và hệ thống điện tử         

6.1 Một số tính chất của tín hiệu  

6.2 Các hệ thống điện tử điển hình 

6.3 Phần tử tuyến tính và phần tử phi tuyến tính 

Chương 7: Dụng cụ bán dẫn          

   7.1. Các khái niệm về chất bán dẫn  

    7.2. Điốt bán dẫn 

    7.3. Tranzito 

   7.4. Tranzito trường   

   7.5. Các dụng cụ bán dẫn 3 tiếp giáp   

Chương 8: Khuếch đại tín hiệu          

   8.1. Khái niệm về máy khuếch đại 

   8.2. Hồi tiếp 

   8.3. Khuếch đại cao tần 

   8.4.  Khuếch đại âm tần 

   8.5. Khuếch đại công suất âm tần 

   8.6 . Khuếch đại một chiều 

   8.7. Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán  

Chương 9: Máy phát tín hiệu điện         

   9.1. Máy phát dao động điều hoà 

   9.2. Máy phát dao động không điều hoà 

Chương 10- Cơ sở đại số logic. Hệ đếm         

10.1. Các hệ thống đếm thông dụng 

10.2. Mã hoá số hệ 10   

10.3. Mã hoá chữ cái – số  

10.4. Hệ tiên đề và định lý 

10.5. Các phương pháp biểu diễn hàm logic 

10.6. Tối thiểu hoá hàm logic 

Chương 11: Các phần tử logic cơ bản và thông dụng       

11.1. Các phần tử logic cơ bản 

   11.1.1. Phần tử NOT 

   11.1.2. Phần tử AND 

  11.1.3. Phần tử OR 

   11.1.4. Phần tử NAND 

   11.1.5. Phần tử NOR 

11.2. Các phần tử logic thông dụng 

11.2.1. Phần tử XOR 

11.2.2. Phần tử XNOR 

           11.2.3. Phần tử COMPARATOR   

11.3. Các thông số đặc trưng của phần tử IC logic   

Phần II: THỰC HÀNH 

Bài 1.  Khảo sát mạch điện xoay chiều một pha và chỉnh lưu dòng điện      
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- Cách sử dụng các dụng cụ đo điện xoay chiều  

- Dựng giản đồ vectơ và tính hệ số công suất cos 

- Tính các thông số của mạch điện sin 1 pha 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu bán dẫn 

- Tiến hành thí nghiệm với chỉnh lưu 1 nửa sóng và cả sóng khi có bộ lọc và 

không có bộ lọc. So sánh kết quả và giải thích kết quả đo. Tính hiệu suất của  

mạch điện trong từng chế độ. 

Bài 2.  Khảo sát mạch điện xoay chiều 3 pha tải đấu hình sao và tam giác 

- Tìm hiểu lưới điện có tải nối hình sao và tam giác  

- Khảo sát mối liên hệ giữa dòng điện dây và pha, điện áp dây và pha 

- Tính toán các giá trị của mạch điện và so sánh với lý thuyết 

- Tìm hiểu lưới điện có tải nối hình tam giác tải đối xứng và không đối xứng. 

- Khảo sát mối liên hệ giữa dòng điện dây và pha, điện áp dây và pha 

- Tính toán các giá trị của mạch điện và so sánh với lý thuyết 

Bài 3.  Các mạch điện gia đình        

Tìm hiểu và tiến hành lắp ráp các mạch điện gia dụng: attomat, công tơ, cầu 

dao điện, cầu chì, ổ cắm thường, công tắc thường, công tắc đảo chiều (cầu 

thang), mạch đèn huỳnh quang,…Giải thích đường đi của dòng điện và tác 

dụng của từng mạch điện.  

Bài 4. Máy biến áp           

- Tìm hiểu cấu tạo của máy biến áp 1 pha 2 cuộn dây quấn (sơ cấp – thứ cấp) 

- Tiến hành thí nghiệm với các chế độ hoạt động khác nhau của MBA. Xây 

dựng các đường đặc tính: không tải, có tải. 

Bài 5. Động cơ điện không đồng bộ 3 pha      

- Tìm hiểu cấu tạo của động cơ không đồng bộ 3 pha. 

- Tiến hành khởi động động cơ và lấy các số liệu thực nghiệm để dựng các 

đường đặc tính làm việc của động cơ: đặc tính momen quay; đặc tính tốc độ 

quay; đặc tính cos và đặc tính hiệu suất động cơ. 

Bài 6. Máy phát điện một chiều        

- Tìm hiểu chức năng của các bộ phận trong hệ thống máy MPĐ 1 chiều 

- Tiến hành các thí nghiệm để để xây dựng các đường đặc tính: không tải, đặc 

tính ngoài và đặc tính điều chỉnh. 

- So sánh kết quả thực nghiệm với lý thuyết. Giải thích kết quả. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh,  Kỹ thuật điện. NXB GD, (2000). 

 [2]. Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chiết, Nguyễn Viết Nguyên, Kỹ thuật điện tử. NXB 

GD, (1998). 

 [3]. Khổng Đình Hồng, Kỹ thuật điện. NXB GD, (1986). 

 

 

b) CƠ SỞ VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐO LƯỜNG/ PHYSICS FOUNDATION 

OF INVIRMENT AND MEASURAMENT.  

- Mã học phần: 115010 

-Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Toán lý. 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Học phần cung cấp một cách tổng quan về môi trường 

qua đó thấy ró và có trách nhiệm của mỗi người góp phần vào việc bảo vệ nó. 

Những định lý vật lý có liên quan đến sự biến đổi môi trường. Các tác nhân gây ô 

nhiễm môi trường và những nguồn gây ô nhiễm có ảnh hưởng đến sức khỏe của con 

người và sinh vật trên Trái Đất. Các thiết bị, dụng cụ trong việc đo lường trong 

nghiên cứu môi trường để đưa ra dự báo về độ an toàn cho phép. 

          Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng tuyên truyền vận động mọi người 

trong xã hội cùng tham gia cải tạo và bảo vệ môi trường. Sử dụng được một số dụng 

cụ đo lường đơn giản như: Sensor áp suất, sensor nhiệt độ, sensor độ ẩm, cảm biến 

thành phần khí, cảm biến đo độ PH để đo các thông số gây ô nhiễm môi trường nước, 

môi trường không khí,v.v... Có thể lắp được một số mạch đo, mạch báo động đơn giản 

như: Mạch đo cường độ chiếu sáng sử dụng photodiot; mạch đo cường độ dòng ngược 
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với chế độ quang dẫn; mạch đo đơn giản trong chế độ quang thế; mạch báo động sử 

dụng photodiot hồng ngoại; mạch ngắt điện tự động dùng quang trở,v.v.. 

 2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

       Sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường các đại 

lượng vật lí, cấu tạo các dụng cụ đo, nguyên lý hoạt động của chúng và ứng 

dụng trong đo lường; biết đánh giá kết quả đo. Trên cơ sở đó người học tìm hiểu 

thêm về các dụng cụ đo hiện đại. 

2.2. Về kỹ năng: 

  - Thiết lập được phương trình đáp ứng từng bước từ đó tính được nồng độ chất gây ô 

nhiễm trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp để ngăn chặn, cải tạo và bảo vệ môi 

trường có hiệu quả. 

- Giải thích được các nguyên nhân cơ bản gây ra các loại ô nhiễm:Ô nhiễm nhiệt, ô 

nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và đánh giá được những ảnh hưởng của các 

loại ô nhiễm tới đời sống, kinh tế và xã hội. 

 -Hiểu được khái niệm độ pH và biết cách kiểm soát độ pH của nguồn nước và của môi 

trường. 

- Giải thích được cơ chế và nguyên tắc hoạt động của một số linh kiện và sensor. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Ch¬ng I:  tæng quan vÒ m«I trêng    

1. Kh¸i niÖm vÒ m«i trêng 

2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m«i trêng 

3. Nh÷ng vÊn ®Ò m«i trêng trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam. 

4. Yªu cÇu cÊp b¸ch cña viÖc b¶o vÖ m«i trêng. 

Ch¬ng II:  Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña vËt lý m«i trêng  

1. Sù c©n b»ng vËt chÊt 

2. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña n¨ng lîng 

3. Mét sè lo¹i « nhiÔm. 

B. §o lêng trong nghiªn cøu m«i trêng 

Ch¬ng III: C¬ së vËt lý cña linh kiÖn vµ sensor    

1. S¬ lîc vÒ linh kiÖn 

2. TÝnh chÊt ®iÖn, tÝnh chÊt nh¹y nhiÖt cña ®iÖn trë b¸n dÉn 

3. TÝnh chÊt quang cña b¸n dÉn 

4. Photodiot vµ pin mÆt trêi 

5. Phototranzito 

6. C¸p quang 

7. Tinh thÓ láng vµ øng dông 

8. HiÖn tîng ¸p ®iÖn, ¸p trë, tõ gi¶o, tõ trÔ vµ øng dông 

Ch¬ng IV: sensor ®o lêng        

1. §o lêng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp 

2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ c¸c ®Æc trng ®o lêng 

3. Sensor ¸p suÊt 
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4. Sensor nhiÖt ®é 

5. Sensor ®é Èm 

6. C¶m biÕn thµnh phÇn khÝ 

7. C¶m biÕn ®o ®é PH 

8. C¶m biÕn ®o ®é rung vµ gia tèc 

Ch¬ng V: Mét sè øng dông ®o lêng     

1. M¹ch sö dông LED víi dßng thÊp 

2. M¹ch ph¸t xung ®iÒu khiÓn tõ xa dïng LED hång ngo¹i 

3. M¹ch ®o cêng ®é chiÕu s¸ng dïng photodiot 

4. M¸y ®o cêng ®é dßng ngîc víi chÕ ®é quang dÉn 

5. M¹ch ®o ®¬n gi¶n trong chÕ ®é quang thÓ 

6. §ång hå ®o thêi gian dïng tinh thÓ láng 

7. M¹ch ®iÖn b¸o ®éng khi bÞ chiÕu s¸ng 

8. M¹ch b¸o ®éng sö dông photodiot hång ngo¹i 

9. M¹ch ng¾t ®iÖn tù ®éng dïng quang trë 

10. M¹ch b¸o khãi, b¸o ch¸y dïng quang trë 

11. HÖ thiÕt bÞ ®o lêng dïng th«ng sè m«i trêng 

4. Yêu cầu đối với môn học  

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Trần Minh Thi, Cơ sở vật lí môi trường và đo lường. NXB ĐHSP, (2006). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Lê Văn Khoa, Môi trường và ô nhiễm. NXB GD, (1995) 
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[2]. Mai Đình Yên, Môi trường và con người, NXB GD, (1997). 

 

 

9. 29.  ĐIỆN ĐỘNG LỰC/ Electrodynamics 

- Mã học phần: 115081 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Toán lý.  

1. Mô tả học phần: 

 Nội dung học phần: Điện động lực là một môn của vật lý lý thuyết nghiên 

cứu những quy luật tổng quát nhất của điện từ trường và các hạt tích điện. Nội dung 

của điện động lực gồm 2 phần cơ bản:  

 Phần I: (Điện động lực học vĩ mô) nghiên cứu các hiện tượng điện từ mà 

không cần chú ý đến cấu trúc phân, nguyên tử của vật thể, cũng như tính gián đoạn 

của các điện tích. Trong phần này các vật thể được coi là những môi trường liên tục 

và các điện tích cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Phương pháp này 

giúp chúng ta nghiên cứu và giải thích được nhiều hiện tượng điện từ trong tự nhiên. 

Phần II: (Điện động lực học vi mô) nghiên cứu thuyết tương đối Einstein. Có 

thể nói rằng thuyết tương đối là con đẻ của điện động lực học. Ngược lại điện động 

lực lại chính là thuyết bất biến tương đối tính đầu tiên trong lịch sử, xuất hiện từ khi 

chưa có thuyết tương đối.. 

Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng vận dụng vật lý chuyên sâu về Điện 

và Từ để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý phổ thông cũng như giải thích được các hiện 

tượng phổ biến trong khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống, vận dụng lý thuyết 

Maxwell về điện từ trường để tìm lại các định luật cơ bản về Điện học và Từ học.  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Sinh viên lĩnh hội được kiến thức về hệ phương trình Maxwell và vận dụng để 

nghiên cứu các hiện tượng điện từ trong các phần từ trường không đổi, điện trường 

không đổi, trường điện từ chuẩn dừng, những quy luật tổng quát nhất của điện từ 

trường và các hạt tích điện để nghiên cứu và giải thích được nhiều hiện tượng điện từ 

trong tự nhiên. 

Tiếp cận được thuyết tương đối Einstein (Có thể coi đây là con đẻ của điện 

động lực) để từ đó vận dụng thuyết tương đối vào điện động lực. 

2.2. Về kỹ năng:  

- Từ kiến thức tổng quát của của điện động lực, sinh viên có kỹ năng tự vận 

dụng để xây dựng lại các công thức trong điện đại cương từ đó mở rộng xây dựng các 

công thức tính điện trường, từ trường ... ở chương trình vật lý phổ thông 

- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học trong vật lý đó là: Phân tích được 

các quá trình diễn ra trong thực tế trên cơ sở biểu thức nghiệm toán học của phương 

trình vi phân và liên hệ với các bài toán vật lí đại cương. 
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3. Nội dung chi tiết học phần:  

PHẦN I: ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC VĨ MÔ 

Chương 1: Các phương trình Maxwell       

1.1. Điện tich và dòng điện. Điện từ trường. 

1.2. Dạng vi phân của định lý O – G. 

1.3. Định luật bảo toàn điện tích. Dòng điện dịch. Dòng điện toàn phần. 

1.4. Dạng vi phân của định luật cảm ứng điện từ Faraday. 

1.5. Dạng vi phân của định luật Ohm, định luật Jun – Lenxo. 

1.6. Định luật bảo toàn năng lượng của điện từ trường. Xung lượng của điện từ trường. 

1.7. Điều kiện biên. 

1.8. Hệ đủ phương trình Maxwell. 

Chương 2: Điện trường không đổi       
2.1. Các phương trình của dòng điện không đổi. 

2.2. Thế vô hướng của điện trường không đổi. 

2.3. Phương trình vi phân đối với điện thế, điện trường của hệ điện tích. 

2.4. Điện trường của một hình trụ tích điện đều. 

2.5. Dòng điện không đổi trong kim loại, trong chất điện phân. 

2.6. Vật dẫn trong điện trường tĩnh. 

2.7. Điện dung của vật dẫn, hệ số điện dung và hệ số cảm ứng. 

2.8. Định luật Ohm suy rộng. 

2.9. Véc tơ phân cực. 

2.10. Năng lượng của trường tĩnh điện. 

2.11. Năng lượng của hệ điện tích. 

2.12. Lực tác dụng trong trường tĩnh điện. 

Chương 3: Từ trường không đổi        

3.1. Các phương trình của từ trường không đổi. 

3.2. Thế véc tơ của từ trường không đổi. 

3.3. Định luật Biot – Savart. 

3.4. Định luât Ampe. 

3.5. Từ môi đặt trong từ trường không đổi. 

3.6. Năng lượng của từ trường các dòng dừng. 

3.7. Năng lượng của hệ dòng dừng. 

3.8. Tính chất từ của sắt. Nam châm vĩnh cửu. 

3.9. Tính chất từ của siêu dẫn. 

Chương 4: Trường điện từ chuẩn dừng      

4.1. Điều kiện chuẩn dừng. 

4.2. Các phương trình của trường chuẩn dừng. 

4.3. Thế của trường chuẩn dừng. 

4.4. Định luât Ohm đối với trường điện từ chuẩn dừng. 

4.5. Dao động tự do trong mạch có tụ điện và cuộn cảm. 

4.6. Dao động cưỡng bức. Dòng điện xoay chiều. 

4.7. Năng lượng của dòng điện xoay chiều. 

4.8. Hiệu ứng da. 

Chương 5: Sóng điện từ - Lý thuyết bức xạ      

5.1. Điện từ trường tự do. Sóng điện từ trong môi trường đồng nhất. Sóng phẳng. 

5.2. Sóng điện điện từ phẳng đơn sắc. 

5.3. Sóng điện từ trong chất dẫn điện. 

5.4. Sóng điện từ trong chất dị hướng. 
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5.5. Phản xạ và khúc xạ của sóng điện từ ở mặt giới hạn của hai điện môi. 

5.6. Sự bức xạ sóng điện từ, thế trễ. 

5.7. Bức xạ của lưỡng cực. 

PHẦN II: ĐIỆN ĐỘNG LỰC TƯƠNG ĐỐI TÍNH 

Chương 6: Thuyết tương đối        

6.1. nhắc lại một số quan điểm vật lý trước Einstein. 

6.2. Một vài quan sát và thí nghiệm đáng lưu ý. 

6.3. Các tiên đề Einstein. 

6.4. Phép biến đổi Lorenz. 

6.5. Sự co chiều dài của các vật theo phương chuyển động. 

6.6. Sự chậm lại của các đồng hồ chuyển động. 

6.7. Định lý cộng vận tốc. 

6.8. Quãng giữa hai biến cố. 

6.9. Không gian Minkowski. 

6.10. Hàm Lagrange tương đối tính của hạt tự do. Khối lượng tương đối tính của hạt. 

6.11. Vận tốc 4 chiều, gia tốc 4 chiều, xung lượng 4 chiều. 

Chương 7: Điện động học tương đối tính      

7.1, Tính bất biến của điện tích. Mật độ dòng bốn chiều. 

7.2, cách biểu diễn bất biến tương đối tính các phương trình cơ bản của điện từ trường. Thế 

4 chiều. 

7.3, Công thức biến đổi các véc tơ điện trường và từ trường. 

7.4, Điện từ trường của điện tích chuyển động quán tính. 

7.5, Các bất biến của điện từ trường. 

7.6, Hiệu ứng Dopple đối với điện từ trường. 

7.7, Chuyển động của điện tích trong điện trường và từ trường. 

7.8, Hàm Lagrange của điện tích chuyển động trong từ trường. 

7.9, Phương pháp xây dựng các phương trình Maxwell xuất phát từ hàm lagrange. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 
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Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Giáo trình chính: 

 [1]. Nguyễn Phúc Thuần, Điện động lực học. NXB GD, (2009). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Tròng Tường, Bài tập vật lý 

lý thuyết (tập 1). NXB ĐHQGHN, (1996). 

[2]. Nguyễn Văn Hùng, Điện Động lực. NXB ĐH QGHN, (2005). 

 

9. 30.  CƠ HỌC LƯỢNG TỬ/ QUANTUM MECHANICS  

Mã học phần: 115119 

Số tín chỉ học tập:  4 (36/48/0)  

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

Điều kiện tiên quyết: Vật lý nguyên tử hạt nhân và hạt cơ bản.  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Hệ thống hình thức luận nghiên cứu các đối tượng vi mô, 

bao gồm các kiến thức cơ bản về cở sở thực nghiệm của sự ra đời cơ học lượng tử, 

kiến thức toán học, giới hạn của cơ học cổ điển, các nguyên lý cơ bản, các tiên đề của 

cơ học lượng tử, phương trình Schrodinger, các chuyển động một chiều, chuyển động 

trong trường xuyên tâm, mômen động lượng, spin, hệ gồm các hạt đồng nhất, lý thuyết 

nhiễu loạn không phụ thuộc thời gian và lý thuyết tán xạ.  

          Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng kiến thức môn cơ học lượng tử để 

nghiên cứu hệ vĩ mô, nghiên cứu cấu trúc của vật chất cũng như trong lĩnh vực hóa 

học và nhiều ngành kỹ thuật hiện đại. Phân tích, vận dụng kiến thức chuyên sâu của cơ 

học lượng tử để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý phổ thông, biết tiếp cận các hướng 

nghiên cứu các chuyên ngành hẹp vật lý và năng lực nghiên cứu khoa học. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

Kết thúc học phần, sinh viên nắm vững: các nguyên lý cơ bản, các tiên đề của 

cơ học lượng tử, phương trình Schrodinger, các chuyển động một chiều, chuyển động 

trong trường xuyên tâm, mômen động lượng, cơ sở của lý thuyết biểu diễn, kiến thức 

về spin và hệ hạt đồng nhất, các phương pháp gần đúng trong cơ học lưọng tử, tính 

chất chuyển động của hạt tích điện trong trường điện từ, lí thuyết tán xạ. 

Sinh viên tiếp cận được những quan điểm mới và công cụ mới tương thích khi 

nghiên cứu các hạt vi mô, phương pháp khảo sát, mô tả các đặc tính của hạt vi mô phi 

tương đối tính, làm cơ sở cho phương pháp vật lý hiện đại. 

2.2. Về kĩ năng 

+ Biết vận dụng kiến thức môn cơ học lượng tử để nghiên cứu hệ vi mô, nghiên 

cứu cấu trúc của vật chất cũng như trong lĩnh vực hóa học và nhiều ngành kỹ thuật 

hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề 

thuộc vật lý phổ thông, tiếp cận các hướng nghiên cứu các chuyên ngành hẹp vật lý. 
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+ Biết cách thu thập thông tin từ các tài liệu liên quan đến các vấn đề đang 

nghiên cứu và biết trình bày vấn đề khoa học thông qua các hình thức như thảo luận 

nhóm, seminar,… 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: Những khái niệm mở đầu      

1. Những khó khăn của Vật lý học cổ điển             

 2. Tính chất hạt của bức xạ 

 3. Tính chất sóng của Vật chất và giả thiết De broglie 

          4. Hàm sóng của hạt vật chất 

5. Nguyên lý chồng chất trạng thái, sự chuẩn hoá hàm sóng. 

6. Toán tử. Toán tử tuyến tính và toán tử Hecmit. 

 7. Hàm riêng , trị riêng, phương trình trị riêng, tính chất toán tử Hecmit.   

Chương II:  Các tiên đề của cơ học lượng tử       

 1. Các tiên đề của cơ học lượng tử. 

 2. Tính giá trị trung bình của biến số động lực 

 3. Tính hệ số khai triển 

 4. Toán tử có phổ liên tục.                                         

 5. Toán tử toạ độ và toán tử xung lượng. 

 6. Nguyên lý tương ứng và dạng của các toán tử. 

7. Sự đo đồng thời hai biến số động lực. 

 8. The Heisenberg Uncertainty Relation 

Chương III . Phương trình trị riêng của năng lượng và ứng dụng    

 1. Phương trình Schodinger không phụ thuộc thời gian. 

 2. Vài tính chất đáng chú ý của phương trình Schodinger một chiều. 

 3. Hố thế có độ sâu vô hạn. 

 4. Hố thế có độ sâu hữu hạn. 

 5. Thế bậc thang.     

 6. Hàng rào thế.      

  7. Dao động tử điều hoà.   

Chương IV . Phương trình Schodinger phụ thuộc thời gian.   

 1. Phương trình Schodinger phụ thuộc thời gian. 

  2. Mật độ xác suất, mật độ dòng xác suất. Phương trình liên tục. 

    3. Trạng thái dừng.  

    4. Đạo hàm của toán tử theo thời gian. 

    5. Phương trình chuyển động trong cơ học lượng tử. 

    6. Tích phân chuyển động.  

Chương V : Momen động lượng                         

1. Toán tử momen động lượng.                                 

2. Trị riêng của toán tử momen động lượng.           

3. Hàm riêng của toán tử momen động lượng.         

4. Mẫu véc tơ và phép công momen động lượng.   

5. Tính chẵn lẻ của hàm cầu  
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Chương VI:   Chuyển động của hạt trong trường xuyên tâm 

1. Chuyển động trong trường có tâm đối xứng ;  

2. Chuyển động trong trường Coulomb. Nguyên tử  hydro;  Biểu thức của năng 

lượng ;  

3. Các lượng tử số, Hàm riêng, Sự phân bố electon quanh hạt nhân nguyên tử 

hydro.  

4. Quang phổ của nguyên tử  hydro. 

Chương VII:   Lý thuyết biểu diễn       

1. Biểu diễn các trạng thái lượng tử             

2. Biểu diễn của toán tử 

 3. Phương trình Schodinger phụ thuộc thời gian và phương trình Heisenberg 

viết dưới dạng ma trận. 

 4. Xác định trị riêng và hàm riêng của toán tử cho dưới dạng ma trận. 

          5. Lí thuyết tổng quát của phép biến đổi unita 

 6. Biểu diễn Schodinger, Heisenberg và biểu diễn tương tác.     

Chương VIII . Một số phương pháp gần đúng trong cơ học lượng tử   

 1. Bài toán nhiễu loạn dừng. 

 2. Nhiễu loạn khi không có suy biến. 

 3. Nhiễu loạn khi có suy biến. 

 4. Sự tách vạch quang phổ trong một điện trường. 

 5. Sự tách vạch quang phổ trong một từ trường yếu. 

 6. Phương pháp biến phân.      

 7. Nhiễu loạn phụ thuộc thời gian. 

 8. Sự chuyển dời lượng tử. 

 9. Lý thuyếtnhiễu loạn đối với phổ liên tục. 

Chương IX . Lý thuyết tán xạ      

 1. Khái niệm mở đầu 

 2. Tính biên độ tán xạ đàn hồi bằng phương pháp gần đúng Born. 

 3. Phương pháp sóng riêng phần. 

 4. Thí dụ về một vài quá trình tán xạ.    

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Nouredine Zettili (2015), Quantum mechanical theory (Second edition)State 

University, Jacksonville, USA. 

[1]. Phạm Quý Tư (1986), Cơ lượng tử (2 tập). NXB GD. 

[2]. Nguyễn Hữu Mình (2007), Bài tập vật lý lý thuyết, Tập 2. NXB ĐHQGHN. 

 

 

9.30. QUANTUM MECHANICS / CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 

- Code:  115119 

           - Number of Credits:  4 (36/48/0) 

           - Course Management: Department of Physics  

           - Prerequisites: atomic and nuclear and particle physics 

1. Course description 

The course provides for students knowledge of micro objects, including basic 

knowledge of the creation of quantum mechanics,  mathematical knowledge, limits of 

classical mechanics, basic principles and the axioms of quantum mechanics, 

Schrodinger’s equation (one dimension,  time-independent),Schrödinger's equation in 

three dimensions: central potentials and introduction to hydrogenic systems, angular 

momentum, spin, homogeneous particle system, perturbative methods in solving 

complicated problems; variational method  and scattering theory.      

Archived abilities: Students apply knowledge of quantum mechanics to study 

macroscopic world, study the structure of matter as well as in the field of chemistry and 

many modern techniques. Analyze and apply advanced knowledge of quantum 

mechanics to solve common physics problems, to approach the directions of studying 

specialized narrow physics and scientific research capacity. 

2. Course goals 

2.1. Knowledge. By the end of the course students 

-obtain basic knowledge of quantum mechanics,  mathematical knowledge, limits 

of classical mechanics, basic principles and the axioms of quantum mechanics, 

Schrodinger’s equation (one dimension,  time-independent), Schrödinger's equation in 

three dimensions: central potentials and introduction to hydrogenic systems, angular 
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momentum, spin, homogeneous particle system, perturbative methods in solving 

complicated problems; variational method  and scattering theory.  

- approach the directions of studying specialized narrow physics and scientific 

research capacity. 

2.2. Skills. The student is able  

- know how to apply technical knowledge of quantum mechanics to study the 

microscopic world. 

- know how to study the structure of matter as well as in the field of chemistry 

and many modern techniques and have capable of handling the physical depth to solve 

the problem of common physics problems.   

- know how to approach the directions of studying specialized narrow physics 

and scientific research capacity. 

3. Detailed content 

Chapter 1. Beginning        

1.  Classical Physics  

2. Particle properties of radiation 

3. de Broglie and the Wave Nature of Matter 

4. Wave function of material particles 

5. The principle of quantum superposition states,  the normalization 

6. Operator. The linear operator and the Hermitian operator. 

7. Eigenfunctions, eigenvalues , eigenequation, Hecmit operator properties. 

Chapter 2. Postulates of Quantum Mechanics      

1. Postulates of Quantum Mechanics 

2. Expectation Values 

3.  expansion coefficient 

4. Operator has continuous spectrum 

5. The coordinate operator and the momentum operator 

6. The Correspondence principle and form of operators 

8. Heisenberg 

7.  Simultaneous measurement of two observables 

8. Heisenberg's uncertainty principle 

Chapter 3.The wavefunctions and energy eigenvalues of the Schrödinger Equation 

1. The Time-Independent Schrödinger Equation 

2. The properties of one-dimensional Schrodinger equation. 

3. Infinite potential well 

4. Finite potential well 

5. Potential step 

6. Potential barrier 

7. The Harmonics oscillator 

Chapter IV: The Time Dependent Schrodinger Wave Equations  

1. The Time Dependent Schrodinger Wave Equations 

 2. Probability density, probability current density, continuity equation 
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 3. Stationary state 

 4. Time derivative of operator 

5. Motion equations in quantum mechanics. 

6. Integral motion. 

Chapter V: Angular momentum      

1. Angular momentum operators. 

2. Eigenvalue of angular momentum operator 

3. Eigenfunction of angular momentum operator 

4. Addition of angular momenta 

5. Parity of the Spherical Harmonics 

Chapter VI. Motion of Particle in a radial field.     

1. Motion  in a symmetric center field. 

2. Motion in Coulomb field. Hydrogen atoms; Expression of energy; 

3. The quantum numbers, eigeinfunctions, The electron density distribution in 

hydrogen atoms. 

4. The Atomic Spectrum of Hydrogen 

Chapter VII: Representation Theory      

 1. Representation of quantum states vectors 

 2. Representation of operators 

 3. The Matrix Representation of time - dependent Schrödinger Equation and 

Heisenberg equation 

 4.  Eigenvalue and eigen function from matrix representation of operator 

 5. The general theory of unitary transformation 

 6. Schrodinger, Heisenberg and Interaction picture 

Chapter VIII: Approximation Methods in Quantum Mechanics   

1. Time independent perturbation problems 

2. Non degenerate case of perturbation theory 

3. Degenerate case of perturbation theory 

4. Splitting of spectral lines in electric field 

5. Splitting of spectral lines in magnetic field 

6. Variable method 

7. Time-dependent perturbation 

8. Quantum shift.  

9. Perturbation theory of continuous spectra 

Chapter IX. Scattering theory       

 1. Concepts 

 2. Calculate elastic scattering amplitude in the Born approximation 

 3. Partial wave method. 

4. Examples of scattering processes 

 4. Requirements 

- Students are required to take part in at least 80% classes of the course syllabus.  
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- Students have to prepare full documentation, reference materials and participate 

fully in theoretical lessons and do homework.  

- Students have to complete all the exercises and tests as prescribed. 

5. Teaching method  

           Lecturing, presentation, discussion, practice in groups. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 

7. Equipments 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

9.1. Required books 

Further reading books  

[1]. Nouredine Zettili (2015), Quantum mechanical theory (Second edition)State 

University, Jacksonville, USA. 

[2]. Phạm Quý Tư (1986), Cơ lượng tử (2 tập). NXB GD. 

[3]. Nguyễn Hữu Mình (2007), Bài tập vật lý lý thuyết, Tập 2. NXB ĐHQGHN. 

 

9. 31. VẬT LÝ THỐNG KÊ/ Statistical physics                                               

 - Mã số học phần: 115034 

 - Số tín chỉ: 3 (27/36/0) 

           - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

           - Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử 

1. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần: Môn học nghiên cứu chuyên sâu về các ý tưởng, khái niệm, 

nội dung và phương pháp của Thống kê lượng tử cân bằng : như phân bố Gibbs và 

Gibbs suy rộng, phân bố chính tắc và nhiệt động lực học, mối liên hệ giữa phân bố 

chính tắc và phân bố vi chính tắc, ma trận mật độ cân bằng và phân bố chính tắc 

Gibbs, phân bố Bose-Einstein và Fermi-Dirac, định luật tăng entropi của hệ cô lập, áp 

dụng phân bố Gibbs, phân bố Fermi-Dirac và phân bố Bose-Einstein cho các hệ khí lí 

tưởng lưỡng nguyên, khí electron tự do trong kim loại . . . hàm phân bố không cân 

bằng, chuỗi phương trình Bogoluibov, hệ phương trình Vlasov, hàm tương quan, 

phương trình động học Boltzmann, lí thuyết phản ứng tuyến tính và phi tuyến . 
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         Năng lực đạt được: Sinh viên có năng lực phân tích, giải thích, hệ thống hóa kiến 

thức. Có khả năng dẫn dắt vấn đề về sự quan hệ chặt chẽ giữa toán học và vật lí học, giữa  

lý thuyết với thực nghiệm. Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính 

xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức: Sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về phân bố Gibbs 

lượng tử, phân bố fecmi-Dirac, Bose-Einstein, ma trận mật độ cân bằng, lý thuyết về 

các quá trình không cân bằng,…ứng dụng để khảo sát các hệ lượng tử. Những kiến 

thức này là nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt kiến thức các môn vật lý lý thuyết nói 

chung. 

2.2. Về kĩ năng: 

          - Nắm được những phương pháp lý thuyết chủ yếu trong thống kê lượng tử cân 

bằng như các phân bố Gibbs lượng tử, các phân bố Decmi-Dirac, Bose-Einstein, cũng 

như các ma trận mật độ cân bằng để có thể vận dụng nghiên cứu khí lý tưởng lưỡng 

nguyên, khí electron tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng, hiện tượng ngưng tụ 

Einstein, cũng như lý thuyết cổ điển và lượng tử về các quả trình không cân bằng. 

- Phát triển năng lực vận dụng vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề thuộc 

vật lý lý thuyết. Năng lực vận dụng các quy luật luật phân bố của hệ hạt để hiểu được 

các hiện tượng vật lý trong tự nhiên. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Phân bố Gibbs và phân bố Gibbs suy rộng     

1.1. Mở đầu 

1.2. Phân bố Gibbs 

1.3. Phân bố Gibbs cổ điển 

1.4. Phân bố Gibbs suy rộng 

1.5. Phân bố chính tắc và nhiệt động lực học 

1.6. Mối liên hệ giữa phân bố chính tắc và phân bố vi chính tắc. Các bổ đề của Gibbs 

1.7. Định lí về phân bố đều động năng theo các bậc tự do và định lí Virian 

Chương 2: Ma trận mật độ và các phân bố thống kê    

2.1. Ma trận mật độ 

2.2. Ma trận mật độ cân bằng và phân bố chính tắc Gibbs 

2.3. Ma trận mật độ cân bằng. Phân bố chính tắc lớn 

2.4. Phân bố Bose-Einstein và phân bố Fermi –Dirac 

2.5. Ma trận mật độ cân bằng, phân bố chính tắc đẳng áp 

2.6. Phương trình động. Định luật tăng entropi của hệ cô lập 

2.7. Nhiệt độ âm tuyệt đối 

Chương 3: Áp dụng phân bố Gibbs, phân bố Fermi-Dirac và phân bố Bose-

Einstein 

3.1. Áp dụng phân bố Gibbs. Khí lượng tử lưỡng nguyên tử 

3.2. Áp dụng phân bố Fermi - Dirac cho khí electron tự do trong kim loại 

3.3. Áp dụng phân bố Bose - Einstein. Bức xạ nhiệt cân bằng 

3.4. Khí bose suy biến. Hiện tượng ngưng tụ Bose - Einstein 
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3.5. Dao động tử điều hòa một chiều 

3.6. Lý thuyết lượng tử về dao động mạng 

3.7. Lí thuyết lượng tử về nhiệt dung của vật rắn 

3.8. Chất lỏng lượng tử 

Chương 4: Lí thuyết về các quá trình không cân bằng     

4.1. Hàm phân bố không cân bằng. Mối liên hệ giữa hàm nhiệt động và hàm phân bố 

một hạt, hai hạt 

4.2. Chuỗi phương trình Bogoluibov 

4.3. Hệ phương trình Vlasov 

4.4. Hàm tương quan 

4.5. Phương trình động học Boltzmann 

4.6. Lí thuyết phản ứng tuyến tính 

4.7. Lí thuyết phản ứng phi tuyến 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu 

luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Vũ Thanh Khiết, Nhiệt động lực học và vật lý thống kê. NXB ĐHQGHN, (2008). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Tường, Bài tập vật lý 

lý thuyết (tập 2). NXB ĐHQGHN, (2007). 

[2]. Nguyễn Quang Báu (Ch.b.), Bùi Bằng Đoan, Nguyễn Văn Hùng, Vật lý thống kê. 

NXB ĐHQGHN, (2009). 

 

9. 32. LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÝ/ Theory of Teaching Physics                    

- Mã số học phần: 115024 

 - Số tín chỉ: 3 (27/36/0) 

           - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 
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           - Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học, Giáo dục học 

1. Mô tả học phần:  

          Nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nhiệm vụ cụ 

thể về hình thức và phương pháp tổ chức dạy học vật lý ở trường phổ thông. Đồng 

thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để tổ chức  quá trình dạy một kiến 

thức vật lý cụ thể ở trường Trung học phổ thông. 

        Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng thành thạo các hình thức tổ chức dạy 

học cho mỗi loại hình bài học vật lý, thiết kế thành thạo được các loại hình giáo án 

tương ứng với các loại hình bài học và kết hợp thành thạo các phương tiện dạy học 

hiện đại cũng như sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học. Biết lựa chọn được 

phương pháp dạy học phù hợp nhất cho mỗi nội dung kiến thức và cho mỗi đề tài 

cụ thể. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức:  

SV hiểu rõ các nhiệm vụ của dạy học vật lý và cách thực hiện chúng; hiểu được cơ 

sở các phương pháp dạy học vật lý thường được sử dụng, hình thức tổ chức dạy học 

và nắm được tiến trình tổ chức dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông. 

2.2. Về kỹ năng: 

        Sinh viên vận dụng thành thạo lý thuyết để giải các bài tập và giải thích các hiện 

tượng, giải quyết các vấn đề liên quan xảy ra trong cuộc sống, trong khoa học kỹ thuật 

đồng thời áp dụng kiến thức đã được học vào quá trình giảng dạy phổ thông và trong 

đời sống xã hội. Hình thành cho sinh viên kỹ năng quá trình (Kỹ năng lắp ráp thí 

nghiệm, kỹ năng đo đạc tính toán, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng vẽ sơ 

đồ biểu bảng,.v.v...)  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: Đối tượng và phương pháp nghiên cứulí luận dạy học vật lí    

    1.1:  Đối tượng của lí luận dạy học vật lí 

   1.2:  Mối liên hệ của lí luận dạy học vật lí với vật lí, triết học, tâm lí học, giáo 

dục học 

   1.3: Phương pháp nghiên cứu lí luận dạy học vật lí. 

Chương II: Nhiệm vụ dạy học và phương pháp dạy học                             

   2.1: Nhiệm vụ dạy học 

   2.2: Khái niệm phương pháp dạy học 

   2.3: Logic của quá trình dạy học 

Chương III: Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường Trung học                          

    3.1: Đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về vật lí 

   3.2: Đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống các kỹ năng cơ bản về vật lí 

   3.3: Phát triển trí tuệ cho học sinh trong quá trình dạy học vật lí 

   3.4: Giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong quá trình dạy học vật lí 

   3.5: Giáo dục thế giới quan trong dạy học vật lí. 

Chương IV: Sử dụng bài toán vật lí trong dạy học                                     
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   4.1: Mục đích sử dung, phân loại bài tập vật lí và những yêu cầu chung đối với 

dạy học về bài toán vật lí. 

  4.2: Phương pháp giải bài toán vật lí 

  4.3: Hướng dẫn học sinh giải bài toán vật lí 

Chương V: Sử dụng các phương tiện dạy học                                              

  5.1: Sử dụng bảng 

  5.2: Sử dụng các tài liệu in 

  5.3: Sử dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học 

  5.4: Thí nghiệm vật lí trong dạy học 

Chương VI: Các yếu tố cấu trúc của quá trình dạy học                             

Những yêu cầu chung trong việc thực hiện các yếu tố cấu trúc của quá trình dạy 

học 

Chương VII: Lập kế hoạch dạy học. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học cụ 

thể cho một tiết học                                                                                         

  7.1: Lập kế hoạch dạy học. 

  7.2: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học cụ thể cho một tiết học 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu 

luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Phạm Hữu Tòng, Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học. NXB GD, (2001). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Phạm Xuân Quế, Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông. NXB GD, (2004). 

[2]. Chu Văn Biên. Phát triển năng lực người học qua các bài toán vật lý. NXB 

ĐHQGHN, (2019). 
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9. 33. THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG 1,2/ Experiment on physics at high 

school 1,2 

 - Mã học phần: 115033 

- Số tín chỉ học tập:  2 (00/00/60)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa KHTN. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học Vật lý. 

1. Mô tả học phần:  

          Nội dung học phần: Học phần làm quen với một số dụng cụ đo đạc và phép đo 

cơ bản, tiến hành thực hiện một số bài thí nghiệm khảo sát các định luật và quá trình 

vật lý cơ, nhiệt, điện, quang trong chương trình trong chương trình vật lý phổ thông 

hiện hành từ lớp 6 đến lớp 12. Vai trò tác dụng, cấu tạo và cách vận hành các thiết bị 

thí nghiệm vật lý. Phương pháp vận dụng thí nghiệm vào dạy học vật lý trong chương 

trình vật lý phổ thông hiện hành từ lớp 6 đến lớp 12. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên biết lắp ráp và tiến hành thành thạo các thí nghiệm 

vật lý phổ thông, Từ đó vận dụng linh hoạt trong tiến trình dạy học Vật lý. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Kiến thức:  

Trình bày được mục tiêu của việc sử dụng thí nghiệm vào dạy học vật lý  ở 

trường phổ thông, vai trò tác dụng, cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm 

vật lý. 

 Nắm được mục tiêu của từng bài thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí 

nghiệm, phương pháp vận dụng thí nghiệm vào dạy học, đề xuất các phương pháp chế 

tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản. 

2.2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm cho sinh viên. Kỹ năng lắp ráp thí 

nghiệm, kỹ năng sử dụng một số dụng cụ đo lường phổ biến, kỹ năng xử lý số liệu và 

tính sai số. 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng thí nghiệm để dạy học vật lý phổ thông theo đúng 

yêu cầu thí nghiệm biểu diễn và phương pháp thực nghiệm. 

- Rèn luyện kỹ năng hướng dẫn học sinh phổ thông thực hành một số bài thực 

hành trong chương trình vật lý PTTH 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương I: CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH VẬT LÝ LỚP  6, 7   

I- Các loại thí nghiệm  trong dạy học vật lý. 

1. Thí nghiệm biểu diễn. 

a. Các loại thí nghiệm biểu diễn. 

b. Những yêu cầu khi sử dụng thí nghiệm biểu diễn. 

2. Thí nghiệm trực diện. 

a. Các loại thí nghiệm trực diện. 

b. Những yêu cầu khi sử dụng thí nghiệm trực diện. 
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II- Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thiết bị vật lý lớp 6,7. 

1. Tìm hiểu cấu tạo và cách lắp ghép, cách chế tạo (nếu là thí nghiệm đơn giản) 

2. Tìm hiểu cách vận hành bộ thiết bị thí nghiệm  

III- Nghiên cứu các bài thí nghiệm trong chương trình vật lý lớp 6, 7 phổ 

thông THCS.  

Lớp 6:  

1. Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng; Đo khối lượng riêng; Đo nhiệt độ. 

2. Lực, trọng lực, lực đàn hồi, lực kế và phép đo lực; Khối lượng riêng;  

3. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc; 

4. Sự nở vì nhiệt của chất rắn, sự nở vì nhiệt của chất lỏng, sự nở vì nhiệt 

của chất khí, một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt;  

5. Sự nóng chảy và sự đông đặc; Sự bay hơi và sự ngưng tụ; Sự sôi;  

Lớp 7:  

1. Sự nhiễm điện do cọ xát; Hai loại điện tích; Dòng điện- nguồn điện-

mạch điện; 

2. vật dẫn điện, vật cách điện; Sơ đồ mạch điện- chiều dòng điện; Tác 

dụng nhiệt của dòng điện; Tác dụng phát sáng của dòng điện; Tác dụng từ 

của dòng điện; Chuông điện; Tác dụng hóa học của dòng điện; Đo cường 

độ dòng điện; Hiệu điện thế mạch hở; Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ 

dùng điện; Đo cường độ dòng điện và  hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 

mạch nối tiếp, đoạn mạch song song; Hiện tượng đoản mạch và tác dụng 

của cầu chì.  

3. Nguồn âm, dao động nhanh chậm- tần số; Âm trầm, âm bổng; Độ to của 

âm; 

4. Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng; Đường truyền của ánh 

sáng; Tia sáng và chùm sáng; Định luật phản xạ ánh sáng; ảnh của một 

vật tạo bởi gương phẳng; ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi; Sự phản 

xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.  

Với mỗi bài thí nghiệm cần trình bày các nội dung sau: 

1- Mục đích thí nghiệm. 

2- Dụng cụ thí nghiệm. 

3- Tiến hành thí nghiệm. 

- Bố trí thí nghiệm theo sơ đồ. 

- Tiến hành thí nghiệm: đo đạc, ghi kết quả thí nghiệm vào bảng, vẽ đồ thị... 

4- Xử lý kết quả thí nghiệm. 

- Từ kết quả thí nghiệm rút ra kết luận về mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại 

lượng, kết luận về kiến thức cần xây dựng. 

- Nhận xét kết quả, nguyên nhân sai số của phép đo. 

5- Những điều cần lưu ý khi tiến hành thí nghiệm. 

6- Phân tích việc sử dụng bài thí nghiệm vào dạy học. 

7- Đề xuất việc chế tạo các dụng cụ trong bài thí nghiệm. 
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Chương II:  CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH VẬT LÝ LỚP  8, 9 THCS.  

I- Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thiết bị thí nghiệm vật lý  8, 9. 

1. Tìm hiểu cấu tạo và cách lắp ghép, cách chế tạo (nếu là thí nghiệm đơn giản) 

2. Tìm hiểu cách vận hành bộ thiết bị thí nghiệm  

        II- Nghiên cứu các bài thí nghiệm trong chương trình vật lý lớp 8, 9 phổ 

thông  

  Lớp 8:  

1. Chuyển động đều, chuyển động không đều; Biểu diễn lực; Sự cân bằng 

lực, quán tính; 

2.  Áp suất; Áp suất chất lỏng, bình thông nhau; Áp suất khí quyển; Lực 

đẩy Acsimet; Sự nổi;  

3. Định luật về công; Cơ năng; Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng; 

4.  Các chất được cấu tạo như thế nào; Dẫn nhiệt; Đối lưu, Bức xạ nhiệt. 

  Lớp 9:  

1. Sự phụ thuộc của I vào U 

2. Xác định điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế; Đoạn mạch nối 

tiếp, đoạn mạch song song; Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài và tiết 

diện của dây dẫn; Công suất điện; 

3. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ; Thấu kính hội tụ; ảnh của một vật 

qua thấu kính hội tụ;Sự trộn ánh sáng các màu; Các tác dụng của ánh 

sáng; Xác định công suất của các dụng cụ điện;  

4. Kiểm nghiệm mối quan hệ giữa Q và I2 trong định luật Jun-Lenxơ; Tác 

dụng từ của dòng điện; Sự nhiễm từ của sắt và thép, nam châm điện; lực 

điện từ; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Dòng điện xoay chiều;  

5. Thấu kính phân kỳ; ảnh của một vật qua thấu kính phân kỳ; Sự phân 

tích ánh sáng trắng; màu sắc các vật qua ánh sáng trắng và ánh sáng màu. 

Với mỗi bài thí nghiệm cần trình bày các nội dung sau: 

1- Mục đích thí nghiệm. 

2- Cơ sở lý thuyết. 

3- Dụng cụ thí nghiệm. 

4- Tiến hành thí nghiệm. 

- Bố trí thí nghiệm theo sơ đồ. 

- Tiến hành thí nghiệm: đo đạc, ghi kết quả thí nghiệm vào bảng, vẽ đồ thị... 

5- Xử lý kết quả thí nghiệm. 

- Từ kết quả thí nghiệm rút ra kết luận về mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại 

lượng, kết luận về kiến thức cần xây dựng. 

- Nhận xét kết quả, nguyên nhân sai số của phép đo. 

6- Những điều cần lưu ý khi tiến hành thí nghiệm. 

7- Phân tích việc sử dụng bài thí nghiệm vào dạy học. 

8- Đề xuất việc chế tạo các dụng cụ trong bài thí nghiệm. 
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Chương III: CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH VẬT LÝ LỚP 10, 11, 12 PTTH  

I - Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thiết bị thí nghiệm vật lý  lớp 10, 

11, 12. 

1. Tìm hiểu cấu tạo và cách lắp ghép, cách chế tạo (nếu là thí nghiệm đơn 

giản). 

2. Tìm hiểu cách vận hành bộ thiết bị thí nghiệm.  

II- Nghiên cứu các bài thí nghiệm trong chương trình vật lý lớp 10, 11, 12 

phổ thông. 

* Các bài thí nghiệm: 

1. Khảo sát và đo gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều trên máng 

nghiêng;  

2. Khảo sát quy luật  của chuyển động rơi tự do, đo gia tốc rơi tự do;  

3.  Kiểm nghiệm định luật 2 Niu tơn; Kiểm nghiệm ĐL bảo toàn động lượng;  

4. Đo hệ số ma sát trượt 

5.  Tổng hợp hai lực; Quy tắc mô men lực 

6. Xác định chiết suất của thủy tinh; Đường đi của tia sáng qua lăng kính và sự 

tạo ảnh của  vật qua lăng kính; Giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng  

7. Xác định tiêu cự của thấu kính 

8.  Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện 

9. Khảo sát hiện tượng giao thoa của sóng nước 

10. Xác định bước sóng và  vận tốc truyền âm 

* Với mỗi bài thí nghiệm cần trình bày các nội dung sau  

1- Mục đích thí nghiệm. 

2- Cơ sở lý thuyết. 

3- Dụng cụ thí nghiệm. 

4- Tiến hành thí nghiệm. 

- Bố trí thí nghiệm theo sơ đồ. 

- Tiến hành thí nghiệm: đo đạc, ghi kết quả thí nghiệm vào bảng, vẽ đồ thị... 

5- Xử lý kết quả thí nghiệm. 

- Từ kết quả thí nghiệm rút ra kết luận về mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại 

lượng, kết luận về kiến thức cần xây dựng. 

- Nhận xét kết quả, nguyên nhân sai số của phép đo. 

6- Những điều cần lưu ý khi tiến hành thí nghiệm. 

7- Phân tích việc sử dụng bài thí nghiệm vào dạy học. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  
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- Giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu trước đề cương 

chi tiết học phần đã được xác định, các tài liệu học tập. 

- Sinh viên tự lực nghiên cứu những vấn đề giảng viên giao cho, tự học theo 

nhóm để nghiên cứu những vấn đề còn lại. Những vấn đề không tự lực giải quyết đ-

ược thì tập hợp rồi đề nghị giảng viên hướng dẫn giải quyết. 

- Bắt buộc sinh viên phải thực hiện đầy đủ số tiết theo quy chế 43. Rèn luyện kỹ 

năng thực hành thí nghiệm,  nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo 

nhóm. 

7. Trang thiết bị: 

Giờ thực hành được bố trí tại phòng thí nghiệm Bộ môn, phòng học đủ rộng để 

chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các đồ dùng thí nghiệm để sinh viên thực hành. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

 [1]. Phạm Hữu Tòng, Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học. NXB GD, (2001). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế, Phương pháp giảng 

dạy vật lý ở trường phổ thông. NXB ĐHQGHN, (2002). 

[2]. Bộ SGK vật lý lớp  từ lớp 6 đến lớp 12. NXB GD, (2007). 

 

9.34. Chọn một trong hai học phần 

a) LỊCH SỬ VẬT LÝ/ history of physical 

- Mã học phần: 115038 

- Số tín chỉ học tập: 2 (18/24/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Học phần Lịch sử Vật lý nghiên cứu về lịch sử phát triển 

của ngành khoa học Vật lý nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình 

hình thành và phát triển của Vật lý học, các qui luật của sự phát triển Vật lý học, 

những bài học về lịch sử Vật lý học. Từ đó, người học có thể hiểu sâu sắc, tổng quát 

hơn về hệ thống kiến thức Vật lý và sự phát triển của khoa học. Sau khi hoàn thành 

học phần này, sinh viên có thể lồng ghép vào nội dung bài học Vật lý những tấm 

gương về đạo đức, lòng yêu khoa học, thái độ lao động nghiêm túc, sự hy sinh cho lý 

tưởng của các nhà khoa học Vật lý để giáo dục tư tưởng cho học sinh trong tương lai. 

Các nội dung chủ yếu của học phần này là: đại cương về lịch sử Vật lý học, vai trò của 

lịch sử Vật lý và cách tiếp cận thông qua lịch sử Vật lý trong dạy học Vật lý, giai đoạn 
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chuẩn bị và hình thành Vật lý học, giai đoạn xây dựng và hoàn thiện Vật lý học cổ 

điển và sự ra đời của Vật lý học.  

         Năng lực đạt được:  Sinh viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được sự hình thành, 

phát triển vật lí học với quan điểm lịch sử phát triển với tư cách của môn vật lý học 

là khoa học tự nhiên lâu đời nhất với mục đích tìm hiểu sự vận động của vũ trụ. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Hiểu biết quá trình hình thành và phát triển của Vật lý học. 

Hiểu biết các qui luật của sự phát triển Vật lý học. 

Hiểu biết những bài học rút ra từ lịch sử Vật lý học. 

Hiểu biết về vai trò của lịch sử Vật lý. 

Hiểu biết một số cách tiếp cận dạy học thông qua lịch sử Vật lý. 

2.2. Về kỹ năng:  

Có năng lực giáo dục, năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý, năng lực 

phát triển nghề nghiệp: 

 Kể lại những nội dung cơ bản và lấy ví dụ minh hoạ cho quá trình hình thành 

và phát triển của khoa học Vật lý.  

Kể tên và lấy ví dụ minh hoạ cho các qui luật của sự phát triển Vật lý học. 

Kể lại những bài học lịch sử Vật lý, từ đó, hiểu sâu hơn nội dung kiến thức Vật 

lý. 

Vận dụng cách tiếp cận dựa trên lịch sử vật lý trong giảng dạy Vật lý.  

Lồng ghép được những tấm gương về đạo đức, lòng yêu khoa học, thái độ lao 

động nghiêm túc, sự hy sinh cho lý tưởng của các nhà khoa học Vật lý vào việc dạy 

nội dung kiến thức Vật lý để giáo dục tư tưởng và kỹ năng tư duy cho học sinh trong 

tương lai. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương 1: Thời kỳ ban đầu của sự phát triển vật lí học      

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa Môn Lịch sử vật lý 

1.2. Quy luật nội tại của sự phát triển vật lý học: Quy luật thứ nhất; Quy luật thứ hai; 

Quy luật thứ ba; 

1.3. Sự phát sinh các tri thức 

1.4. Khoa học Phương Đông cổ đại 

1.5. Giai đoạn mở đầu của khoa học cổ đại 

1.6. Nguyên tử luận cổ đại Hy Lạp của Đêmôcrit 

1.7. Vật lý học của Aritxtôt 

1.8. Vật lý học thời kỳ Hy Lạp Hoá. 

Chương 2: Cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất. Sự ra đời của vật lý học thực 

nghiệm             

2.1. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất: Côpecnic và hệ nhật tâm; Cuộc đấu tranh 

cho hệ nhật tâm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_(tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_Marx_-_Lenin)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5
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2.2. Sự ra đời của Vật lý học thực nghiệm: Sự phát triển của thuyết nhật tâm; Phương 

pháp mới trong nghiên cứu khoa học; Những thành tựu ban đầu của vật lý học thực 

nghiệm. 

Chương 3: Cơ học Newtơn và sự hoàn thành cuộc cách mạng khoa học lần thứ 

nhất            

3.1. Vũ trụ học của Đềcac. 

3.2. Cơ học Newtơn: Newtơn và sự nghiệp khoa học; Cơ học Newtơn. 

Chương 4: Bước đầu hình thành vật lý học cổ điển     

4.1. Cơ học thế kỷ XVIII 

4.2. Nhiệt độ 

4.3. Điện học: Những nghiên cứu định tính về điện; Những nghiên cứu định lượng về 

điện; Quang học 

Chương 5: Vật lý học thời kỳ phát triển công nghiệp Tư bản Chủ nghĩa  

5.1. Cơ học nửa đầu thế kỷ XIX 

5.2. Bước phát triển mới của Quang học sóng 

5.3. Những bước đi đầu tiên của Điện động lực học: Sự phát minh ra dòng điện; Sự ra 

đời của điện động lực học; Cảm ứng điện từ và sự tiếp tục phát triển điện động lực 

học. 

Chương 6. Sự phát minh ra ĐLBT và chuyển hoá năng lượng    

6.1. Bước đầu nghiên cứu sự chuyển hoá của nhiệt và công 

6.2. Sự hình thành định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 

6.3. Việc tiếp tục củng cố và phát triển định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 

Chương 7: Sự hoàn chỉnh vật lý học cổ điển       

7.1. Sự phát triển nhiệt động lực học và vật lý thống kê: Vật lý học về chất khí; Sự 

hình thành nhiệt động lực học; Sự hình thành và phát triển vật lý thống kê. 

7.2. Sự hình thành và phát triển lí thuyết trường điện từ: Sự hình thành điện động lực 

học Macxoen; Những cơ sở thực nghiệm của điện động lực học Macxoen. 

Chương 8: Cuộc cách mạng khoa học lần thứ hai, lần 3 và cuộc cách mạng công 

nghệ 4.0            

8.1. Cuộc khủng hoảng trong Vật lý 

8.2. Sự hình thành và phát triển thuyết tương đối: Những quan điểm về ete trước 

thuyết tương đối; Sự ra đời của thuyết tương đối hẹp; Sự ra đời của thuyết tương đối 

rộng; Quá trình khẳng điỉnh thuyết tương đối. 

8.3. Sự hình thành và phát triển thuyết lượng tử: Lí thuyết bức xạ của vật đen tuyết 

đối; Sự ra đời của thuyết lượng tử; Sự ra đời của học lượng tử; Những thành tựu mới 

trong vật lý học. 

8.4. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ 3. 

8.5. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 
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5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Đào Văn Phúc, Lịch sử Vật lý học. NXB GD, (2001). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Trần Nghiêm, Lịch sử vật lý thế giới thế kỷ 20. NXB GD, (2006). 

 

b) NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC / Thermal Dynamics 

- Mã học phần: 115133 

-Số tín chỉ học tập:  2 (18/24/0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Nhiệt học .  

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Nhiệt động lực học là môn học cung cấp cho người học 

những kiến thức hoàn thiện của Vật lý phân tử - Nhiệt học và đồng thời trang bị cho 

sinh viên các hàm nhiệt động để nghiên cứu một quá trình nhiệt hoặc một hệ nhiệt 

động, các phương pháp phát biểu định lượng các nguyên lý cơ bản của các quá trình 

nhiệt động, các hàm nhiệt động, phương pháp các hàm nhiệt động, lý thuyết chuyển 

pha … làm nền tảng để tiếp thu tốt kiến thức các môn chuyên ngành Vật lý lý thuyết. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên nhận thức được các hiện tượng Vật lí khi có sự 

tham gia của các quá trình nhiệt; Biết giải thích các hiện tượng nhiệt học cơ bản của 

các hệ vĩ mô. Biết phát hiện và giải quyết tốt các bài toán liên quan đến các hiện tượng 

nhiệt trong các hệ cụ thể như chất khí, chất lỏng, chất rắn; nắm rõ nội dung thuyết 

động học phân tử để vận dụng vào trong các hiện tượng thực tế. 

 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 
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Sinh viên lĩnh hội được: 

      -  Những khái niệm cơ bản của nhiệt học: công, nhiệt lượng, nội năng. 

      -  Các quá trình nhiệt động lực học cơ bản và phương trình của chúng. 

      -  Các cách phát biểu định lượng và định tính của nguyên lí I , nguyên lí II, nguyên 

lí III nhiệt dộng lực học. 

      -  Các hàm nhiệt động.       

      -  Sự chuyển pha. 

Sinh viên tiếp cận được phương pháp đặc thù của môn học với cấu trúc logic đơn giản 

và chặt chẽ, từ đó suy ra mối quan hệ giữa một loạt tính chất vật lý của hệ vĩ mô mà 

không cần xét đến cấu trúc vi mô của hệ. 

2.2. Về kỹ năng: 

Có năng lực vận dụng vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý 

phổ thông, năng lực vận dụng chuyên sâu về Nhiệt học, năng lực sử dụng công cụ toán 

học trong vật lý. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương I : Mở đầu         

1. Đối tượng, phương pháp của Nhiệt động lực học 

2. Thông số nhiệt động. 

3. Nguyên lí số không của Nhiệt động lực học 

4. Quá trình Nhiệt động lực học. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

5. Phương trình trạng thái của khí thực 

Chương II : Nguyên lí I Nhiệt động lực học    

1. Công, nhiệt lượng, nội năng. 

2. Nguyên lí I và biểu thức giải tích của nó   

3. Nhiệt dung đẳng tích và nhiệt dung đẳng áp 

4. Các quá trình nhiệt động lực học cơ bản và phương trình của chúng: đẳng 

nhiệt, đẳng tích, đẳng áp, đoạn nhiệt, đa biến  

5. Vận tốc truyền âm trong không khí  

6. Chu trình Carnot 

Chương III : Nguyên lí II Nhiệt động lực học     

                       1.  Một số cách phát biểu của nguyên lí II  

                       2. Định lí Carnot  

       3. Bất đẳng thức Clausius 

                       4. Entropy và nhiệt độ tuyệt đối.Entropy và xác suất  

                       5. Biến thiên Entropy trong qua trình đẳng nhiệt của khí lí tưởng                                                     

               Chương IV : Phương pháp hàm nhiệt động lực học    

1. Phương pháp hàm nhiệt động  

2. Nội năng , năng lượng tự do 

3. Thế nhiệt động Gibbs, entalpy  

4. Hiệu ứng Jun – Thomsơn 

 Chương V : Sự chuyển pha        

1. Sự chuyển pha loại 1. Phương trình Clausius – Clapayron  
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2. Sự chuyển pha loại 2. Phương trình Erenfest  

3. Trạng thái tới hạn của vật chất  

4. Định lý Nert – Nguyên lí III Nhiệt động lực học   

5. Tính chất của vật thể ở nhiệt độ không tuyệt đối  

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

Tài liệu tham khảo:  

[1].  Nhiệt động lực học, Phạm Quý Tư. NXB ĐHQG (1998) 

[2]. Vật lý thống kê lượng tử, Vũ Thanh Khiết, NXB ĐHQG HN, (1997) 

[3]. Cơ sở Vật lý, Tập 3, David Halliday, NXB ĐHQGHN, (1998) 

 

9.35. Chọn một trong hai học phần 

a) TỪ HỌC VÀ SIÊU DẪN / MAGNETISM AND SUPERCONDUCTIVITY  

 - Mã học phần:115122 

- Số tín chỉ học tập:  2 (18/24/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa KHTN. 

 - Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương, Nhiệt động lực, Cơ học lượng tử, 

nhiệt động lực học, điện động lực, vật lý thống kê.  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Phần đầu trình bày tóm tắt đại cương về từ học. Sau đó 

giới thiệu các khái niệm cơ bản của từ học. Trong các phần tiếp theo, các hiện tượng 

từ trong một số vật liệu từ khác nhau và các tính chất cơ bản của các loại vật liệu này 



 

146 

 

sẽ được trình bày. Môn học cũng đề cập đến một số hiện tượng liên quan đến cấu trúc 

đômen và quá trình từ hóa trong vật liệu từ. Vật liệu siêu dẫn và một loại vật liệu 

nghịch từ lý tưởng cũng được giới thiệu. Trong phần cuối một số các vật liệu từ tiên 

tiến và các khả năng ứng dụng cũng sẽ được giới thiệu. 

Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được và lý giải được các hiện tượng từ phổ 

biến xảy ra trong các vật liệu từ, và giải thích được tính siêu dẫn của vật liệu khi ở 

nhiệt độ thấp. Giải thích được những ứng dụng rộng rãi trong của các vật liệu từ và vật 

liệu siêu dẫn kỹ thuật và đời sống. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Sau khi học xong phần này, sinh viên cần nắm được:  

- Hệ thống kiến thức từ trường, hiện tượng và qui luật của cảm ứng điện từ, 

tương tác từ.  

- Kiến thức cơ bản về nguồn gốc từ tính của nguyên tử 

  - Các tính chất cơ bản của một số vật liệu từ quan trọng: vật liệu thuận từ, 

nghịch từ, sắt từ, phản sắt từ và ferit từ, 

- Các dạng năng lượng từ và cấu trúc Đômen 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

Năng lực vận dụng vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý phổ 

thông: Biết sử dụng kiến thức vật lý chuyên sâu để giải thích một số kiến thức khó 

trong chương trình vật lý phổ thông, đồng thời chính xác hóa một số kiến thức vật lý 

phổ thông. Năng lực vận dụng chuyên sâu về Điện và Từ.  

Năng lực tiếp cận các hướng nghiên cứu các chuyên ngành hẹp vật lý: Kỹ năng 

sử dụng các kiến thức cơ bản về từ học và về vật liệu từ để trước hết giải thích được 

một số hiện tượng từ trong tự nhiên như tại sao một số vật liệu lại có khả năng lưu giữ 

từ tính, tính chất siêu dẫn của vật liệu...  

 Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết xác định vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu cần 

trả lời; Diễn đạt vấn đề nghiên cứu thành tên đề tài (phản ánh cô đọng nội dung nghiên 

cứu); lập thư mục tài liệu có liên quan; Lựa chọn cách tiếp cận giải quyết vấn đề và các 

phương pháp thu thập thông tin. Biết được các bước tiến hành đề tài NCKH và trình bày kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương 1: Đại cương về từ học    

1.1, Tương tác từ - Từ trường. 

1.2, Véc tơ mô men từ. Từ thông. 

1.3, Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

1.4, Hiện tượng tự cảm. 

1.5, Hiện tượng hỗ cảm. 

1.6, Năng lượng từ trường. 

Chương 2: Một số khái niệm cơ bản của từ học    

2.1, Từ tĩnh. 

2.2, Mẫu véc tơ nguyên tử từ. 

2.3, Mô men từ và mô men cơ. 

2.4, Phân loại các vật liệu từ. 



 

147 

 

2.5, Các mô hình điện tử định xứ và linh động. 

2.6, Nhiệt động học các vật liệu từ. 

Chương 3: Vật liệu thuận từ      

3.1, Các vật liệu thuận từ. 

3.2, Lý thuyết cơ bản Langevin về thuận từ. 

3.3, Lý thuyết lượng tử về thuận từ. 

3.4, So sánh với thực nghiệm: Khí kim loại kiềm, muối của các nguyên tố đất hiếm. 

3.5, Từ tính của các ion kim loại chuyển tiếp và ảnh hưởng của trường tinh thể. 

3.6, Khí điện tử tự do trong kim loại. 

3.7, Thuận từ của các điện tử tự do. 

Chương 4: Nghịch từ và siêu dẫn      

4.1, Hiện tượng nghịch từ. 

4.2, Nghịch từ của các phân tử. 

4.3, Hiện tượng siêu dẫn. 

4.4, Một số tính chất của vật liệu siêu dẫn. 

4.5, Các lý thuyết về vật liệu siêu dẫn. 

4.6, Vật liệu siêu dẫn và ứng dụng. 

Chương 5: Sắt từ        

5.1, Các đặc điểm của các vật liệu sắt từ. 

5.2, Lý thuyết Weiss về hiện tượng sắt từ.  

5.3, Bản chất trường phân tử. 

5.4, Mẫu vùng cho chất sắt từ. 

Chương 6: Phản sắt từ và Ferit      

6.1, Vật liệu phản sắt từ và tương tác trao đổi gián tiếp. 

6.2, Lý thuyết trường phân tử cho phản sắt từ. 

6.3, Ferit hai phân mạng. 

Chương 7: Các dạng năng lượng từ và cấu trúc Đômen   

7.1, Năng lượng trao đổi.  

7.2, Năng lượng dị hướng trường tinh thể. 

7.3, Năng lượng từ đàn hồi. 

7.4, Năng lượng biến dạng đàn hồi. 

7.5, Năng lượng tĩnh từ. 

7.6, Cấu trúc đômen. 

Chương 8: Đường cong từ hóa và hiện tượng từ trễ    

8.1, Hai quá trình từ hóa. 

8.2, Quá trình dịch chuyển vách thuận nghịch và bất thuận nghịch. 

8.3, Quá trình quay thuận nghịch. 

8.4, Hiệu ứng Hopkinson. 

Chương 9: Một số vật liệu từ tiên tiến      

9.1, Hiệu ứng trao đổi đàn hồi và vật liệu cho siêu nam châm. 
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9.2, Các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ. 

9.3, Các vật liệu có hiệu ứng từ trở và trở kháng từ khổng lồ. 

9.4, Các vật liệu có hiệu ứng từ trở xuyên ngầm. 

9.5, Các vật liệu có hiệu ứng trao đổi dịch. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

Tài liệu tham khảo 

 [1]. J. M. D. Coey (2009), Magnetism and magnetic materials, Cambridge University 

Press 

[2]. Vũ Đình Cự, Từ học 

[3]. Nguyễn thị Loan, Nguyễn Thị Thảo (chủ biên), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị 

Ngọc, Nguyễn Thị Hồng (2019), Từ học và siêu dẫn. NXB Thanh Hóa. 

 

a) MAGNETISM AND SUPERCONDUCTIVITY / TỪ HỌC VÀ SIÊU DẪN  

           - Code:  115122 

           - Number of Credits: 2 (18/24/0) 

- Department of teaching: Department of Physics, Faculty of Natural Sciences. 

           - Prerequisites: General physics, Thermodynamics, Quantum mechanics, 

Thermodynamics, electrodynamics, statistical physics. 

1. Course description 

The first part presents a brief summary of the magnetic field. Then introduce 

the basic concepts of magnetism. In the following sections, magnetic phenomena in a 
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number of different magnetic materials and basic properties of these materials will be 

presented. The course also mentions some phenomena related to the structure of 

magnetism and the magnetization process in magnetic materials. Superconducting 

materials and an ideal reverse magnetic material are also introduced. In the last part 

some of the advanced magnetic materials and application possibilities will also be 

introduced. 

Archived abilities: Students describe and explain common magnetic phenomena 

that occur in magnetic materials, and explain the superconductivity of materials at low 

temperatures. Explain the wide application of magnetic materials and superconducting 

materials in technology and life. 

2. Course goals 

2.1. Knowledge: After completing this section, students need to understand: 

- System of magnetic knowledge, phenomena and rules of electromagnetic 

induction, magnetic interaction. 

- Helping students grasp basic knowledge about the magnetic origin of atoms 

 - Basic properties of some important magnetic materials: paramagnetic, 

antiparamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrite  

- The forms of magnetic energy and structure of Domain 

In addition, the course also mentions some advanced magnetic materials as well 

as superconductivity and applications. 

2.2. Skills: 

Ability to apply in-depth physics to solve problems of universal physics: 

Knowing to use intensive physical knowledge to explain some difficult knowledge in 

general physics program, and at the same time accurate some common physics 

knowledge. Intensive applicability of electricity and magnetism. 

Ability to approach the research directions of narrow specialties: Skills to use 

basic knowledge of magnetism and magnetic materials to first explain some 

phenomena in nature like why one The number of materials has the ability to store 

magnetic, superconducting properties of materials ... 

Scientific research capacity: Know the problem or research question to answer; 

Expressing the research problem into the topic name (reflecting condensed research 

content); make a directory of relevant documents; Select a problem solving approach 

and information collection methods. Knowing the steps of conducting scientific 

research topics and presenting research results of the topic. 

3. Detailed content 

Chapter 1: Generalization of magnetism 

1.1, Magnetic interaction - Magnetic field. 

1.2, Magnetic torque vector. Phase. 

1.3, Electromagnetic induction phenomenon. 

1.4, Sympathy phenomenon. 

1.5, Sympathy phenomenon. 

1.6, Energy of magnetic field. 
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Chapter 2: Some basic concepts of magnetism  

2.1, Magnetostatic. 

2.2, Magnetic atomic vector template. 

2.3, Magnetic moments and muscle moments. 

2.4, Classification of magnetic materials. 

2.5, Quantitative and flexible electronic models. 

2.6, Thermodynamics magnetic materials. 

   Chapter 3: Paramagnetic materials  

3.1, Paramagnetic materials. 

3.2, Langevin's basic theory of paramagnetism. 

3.3, Quantum theory on paramagnetism. 

3.4, Comparison with experiment: Alkaline metal gas, salt of rare earth elements. 

3.5, Magnetism of transition metal ions and the influence of crystal fields. 

3.6, Electronic gas free in metal. 

3.7, paramagnetism of free electrons. 

Chapter 4: Antiparamagnetism and superconducting  

4.1, Diamagnetism. 

4.2, diamagnetism of molecules. 

4.3, Superconducting phenomenon. 

4.4, Some properties of superconducting materials. 

4.5, The theory of superconducting materials. 

4.6, Superconducting materials and applications. 

Chapter 5: Ferromagnetic  

5.1, Characteristics of ferromagnetic materials. 

5.2, Weiss theory of ferromagnetism. 

5.3, Molecular field nature. 

5.4, Area samples for ferromagnetic materials. 

Chapter 6: Anti-ferromagnetic and Ferrite  

6.1, Anti-ferromagnetic materials and indirect exchange interactions. 

6.2, Molecular field theory for antiferromagnetism. 

6.3, Ferrite two-segment network. 

Chapter 7: The forms of magnetic energy and the structure of Domain  

7.1, Energy exchange. 

7.2, Energy of anisotropic crystal field. 

7.3, Elastic magnetic energy. 

7.4, Energy elastic deformation. 

7.5, Static energy from. 

7.6, Domain structure. 

Chapter 8: Magnetization curve and hysteresis phenomenon  

8.1, Two magnetization processes. 

8.2, Reversible and irreversible wall displacement process. 

8.3, Revolving process. 
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8.4, Hopkinson effect. 

Chapter 9: Some advanced magnetic materials  

9.1, Elastic exchange effect and materials for super magnets. 

9.2, The material has effects from giant heat. 

9.3, Materials with magnetic and giant magnetic impedance effects. 

9.4, The material has an implicit magnetic return effect. 

9.5, Materials with translation exchange effects. 

4. Requirements  

- Students must be at least 80% of the class of the subject training program. Prepare 

complete main documents, reference materials and fully participate in theory lessons 

and homework. Complete the exercises and tests as prescribed. 

5. Teaching method: 

Presentation, discussion, group practice. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for instructing students to 

find and read related references, at the end of the module, to arrange at least one 

session to answer questions and problems of students. 

7. Equipment: 

Theory hours are arranged in functional classrooms (with multi-purpose 

projectors, computers), if a large classroom needs more microphones and speakers. 

Classrooms are large enough to divide discussion groups, have full facilities: tables, 

projectors, computers to practice presentations and complete learning materials at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

Further reading books  

[1]. J. M. D. Coey (2009), Magnetism and magnetic materials, Cambridge University 

Press 

[2]. Vũ Đình Cự, Từ học 

[3]. Nguyễn thị Loan, Nguyễn Thị Thảo (chủ biên), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị 

Ngọc, Nguyễn Thị Hồng (2019), Từ học và siêu dẫn. NXB Thanh Hóa. 

 

b) VẬT LÝ LASER VÀ ỨNG DỤNG/ LASER AND APPLICATIONS 

- Mã học phần: 115123 

- Số tín chỉ học tập: 2 (18/24/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Quang học.  

1. Mô tả học phần: 
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Nội dung học phần: Vật lý Laser và ứng dụng là môn học đảm bảo cung cấp 

cho sinh viên một hệ thống các kiến thức cơ bản về Laser và các ứng dụng của Laser 

bao gồm nguyên lý hoạt động của Laser, Laser rắn, Laser bán dẫn, Laser khí, Laser 

lỏng, các chế độ hoạt động của Laser, các tính chất của chùm tia Laser và các ứng 

dụng của Laser. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên biết vận dụng các kiến thức của môn học để giải 

thích những ứng dụng của laser trong kỹ thuật và đời sống. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về vật lý laser.  

Hiểu được các nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của Laser. 

Hiểu được cơ sở hoạt động của laser. 

Hiểu được cơ chế hoạt động laser trong buồng cộng hưởng. 

Hiểu được cơ chế hoạt động của laser phát liên tục là laser phát xung. 

Hiểu được các ứng dụng laser trong nghiên cứu khoa học, công nghệ. 

2.2. Về kỹ năng:  

Có năng lực vận dụng chuyên sâu về Quang học, năng lực tiếp cận các hướng 

nghiên cứu các chuyên ngành hẹp vật lý, năng lực nghiên cứu khoa học: 

+ Thiết lập được các phương trình cơ bản của Laser 

+ Vận dụng kiến thức Laser để giải thích nguyên lý những ứng dụng cơ bản của 

Laser trong khoa học kĩ thuật và trong đời sống. 

 + Vận dụng kiến thức về Laser để giải thích các hiện tượng liên quan đến ứng 

dụng của Laser.  

+ Vận dụng kiến thức về Laser vào giảng dạy các môn Vật lý, Kĩ thuật công 

nghiệp ở trường phổ thông. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỘNG HỌC CỦA LASER          

1.1. Tổng quan về Laser. 

1.2. Cấu tạo của một máy phát Laser. 

1.3. Điều kiện làm việc của máy phát Laser. 

1.4. Ngưỡng phát. 

1.5. Chế độ làm việc của Laser. 

1.6. Ngưỡng bơm. 

1.7. Điều kiện tự kích thích. 

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ BUỒNG CỘNG HƯỞNG QUANG HỌC  

2.1. Mở đầu 

2.2. Buồng cộng hưởng với gương có kích thước lớn vô hạn. 

2.3. Buồng cộng hưởng với gương có kích thước hữu hạn. 

2.4. Buồng cộng hưởng Pabry – Perot với các gương phản xạ tròn song song. 

2.5. Buồng cộng hưởng cầu đồng tiêu. 

2.6. Tính ổn định của cấu hình buồng cộng hưởng. Thể tích mode và sự chọn lọc 

mode. 



 

153 

 

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT BÁN LƯỢNG TỬ VỀ LASER    

3.1. Mở đầu. 

3.2. Các phương trình cơ bản. 

3.3. Độ phân cực của môi trường. 

3.4. Hoạt động đơn mode của Laser. 

3.5. Hoạt động đa mode của Laser. 

CHƯƠNG 4: LASER RẮN         

4.1. Laser Ruby. 

4.2. Laser tinh thể Nd+3và thủy tinh Nd+3 

4.3. Bơm quang học. 

CHƯƠNG 5: LASER BÁN DẪN        

5.1. Mở đầu. 

5.2. Vài nét về cấu trúc vùng năng lượng của bán dẫn.     

5.3. Điều kiện về độ nghịch đảo độ tích lũy trong chất bán dẫn. 

5.4. Các phương pháp kích thích và nguyên tắc làm việc của Laser bán dẫn. 

5.5. Điều kiện phát. 

5.6. Laser bán dẫn dạng phun. 

5.7. Laser bán dẫn dùng bơm quang học. 

CHƯƠNG 6: LASER KHÍ         

6.1. Quá trình kích thích trong Laser khí. 

6.2. Sự nghịch đảo độ tích lũy trong Laser khí. 

6.3. Phân loại các Laser khí. 

CHƯƠNG 7: LASER LỎNG         

7.1. Mở đầu. 

7.2. Laser chelate hữu cơ + đất hiểm. 

7.3. Laser vô cơ oxydcloride - Neodym – Selen. 

7.4. Laser màu. 

CHƯƠNG 8: CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ XUNG CỦA LASER  

8.1. Các phương trình tốc độ. 

8.2. Chế độ hoạt động liên tục của Laser. 

8.3. Chế độ hoạt động không dừng và xung của Laser. 

8.4. Sự tạo xung cực lớn. 

8.5. Sự phát đơn mode và đa mode của Laser. 

CHƯƠNG 9: CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÙM TIA LASER    

9.1. Cường độ tia Laser lớn gấp bộ lần cường độ tia sáng nhiệt.    

9.2. Độ định phương của tia Laser cao. 

9.3. Độ đơn sắc. 

9.4. Tính chất không gian của tia Laser. 

9.5. Tính chất thời gian của tia Laser. 

9.6. Tính kết hợp của tia Laser. 

CHƯƠNG 10: ỨNG DỤNG CỦA BỨC XẠ LASER     

10.1. Ứng dụng Laser trong nghiên cứu khoa học. 
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10.2. Ứng dụng Laser trong khoa học kĩ thuật. 

10.3. Ứng dụng Laser trong các ngành kĩ thuật khác. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu tham khảo:  

 [1]. William s. c. chang (2002), Principles of lasers and optics. Cambridge University 

Press 

Rochester. 

[2]. Robert Boyd (2003), Nonlinear Optics. New York, Press 

[3].  Hồ Quang Quý (2003), Vật lý laser và ứng dụng. NXB KHKT 

 

b) VẬT LÝ LASER VÀ ỨNG DỤNG / LASER AND APPLICATIONS 

     - Code: 115123 

     - Number of Credits: 2 (18/24/0)  

      - Course Management: Physic Department, Natural Science Faculty. 

      - Prerequisites: Optics. 

1. Course description 

 Laser and applications is a module that provides for students fundamental 

knowledge about laser and applications. Content of module consists of principle of 

laser, solid-statelaser, semiconductorlaser, air laser, dye laser, operating modes of laser 

and applications of laser.  

     Archived abilities: Students use the knowledge they have learned to 

understand the applications of lasers in Technology and life. 



 

155 

 

2. Course goals 

2.1. Knowledge 

- Understanding basic physical knowledge about laser. 

- Understanding about operating principle of resonators. 

- Understanding about operating modes of continuous wave and pulse laser. 

- Understanding about applications of laser  

2.2. Skills 

- Description of basic equations of laser. 

- Description of architecture of laser. 

- Explanation of operation of laser. 

- Explanation of applications of laser. 

- Applications of laser in living and teaching.  

3. Detailed content 

CHAPTER 1.  INTRODUCTION OF LASER 

1.1. Overview of laser 

1.2. Architecture of laser 

1.3. Operating conditions of laser 

1.4. Operating modes of laser 

1.5. Threshold condition 

1.6. Self-excitation condition 

CHAPTER 2: OPTICAL RESONATORS 

2.1. Introduction  

2.2. Plane parallel (Fabry-Perot) resonator 

2.3. Concentric (spherical) resonator 

2.4. Confocal resonator 

2.5. Generalized spherical resonator 

2.6. Ring resonator 

2.7. Eigenmodes and eigenvalues 

2.8. Stability condition 

CHAPTER 3: THEORY OF LASER 

3.1. Introduction 

3.2. Rate equations 

3.3. Polarization  

3.4. Single-mode selection 

3.5. Multi-mode oscillation  

CHAPTER 4: SOLID-STATE LASER 

4.1. Ruby laser 

4.2. Nd:YAG laser and Nd:Glass laser 

4.3. Fiber laser 

CHAPTER 5: SEMICONDUCTOR LASER 

5.1. Introduction 

5.2. Structure of energy domain of semicondutor 
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5.3. Principle of semicondutor laser operation 

5.4. Homojunction lasers 

5.5. Double-Heterostructure lasers 

5.6. Quantum well lasers 

5.7 Laser devices and performances 

CHAPTER 6: GAS LASER 

6.1. Helium-Neon laser 

6.2. Argon laser 

6.3. CO2 laser 

6.4. Excimer laser 

CHAPTER 7: DYE LASER 

7.1. Photophysical properties of organic Dyes 

7.2. Characteristics of Dye lasers 

CHAPTER 8: CONTINUOUS WAVE LASER AND PULSE LASER 

8.1. Introduction 

8.2. Continuous wave mode of laser 

8.3. Relaxation oscillations 

8.4. Dynamic Instabilities and pulsatons in laser 

8.5. Q-switching 

8.6. Mode-locking 

CHAPTER 9: PROPERTIES OF LASER BEAMS 

9.1. Introdution  

9.2. Monochromaticity 

9.3. Cohenrence 

9.4. Directionality 

9.5. Brightness 

9.6. Comparison between laser light and thermal light 

CHAPTER 10: APPLICATIONS OF LASER 

10.1. Applications of laser in science 

10.2. Applications of laser in information technology 

10.3. Applications of laser in medicine 

10.4. Applications of laser in manufactory 

10.5. Applications of laser in devices 

10.6. Applications of laser in presentation 

4. Requirements 

Students must attend minimum 80% time of curriculum and they must prepare fully 

main documents, references following demand of lecturer. Student must fully do 

exercises and test of term.  

5. Teaching method  

Lecturing, discussing, practicing in group. 

6. Consultancy plan 
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In lecturing process, lecturer responds to consult students searching and reading 

references. In final term the lecturer will have a session to answer questions of 

students.  

7. Equipments 

Students learn in a functional room which equips computers, projectors, micro, 

sounder, boards, and learning materials. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

Further reading books  

[1]. William s. c. chang (2002), Principles of lasers and optics. Cambridge University 

Press 

Rochester. 

[2]. Robert Boyd (2003), Nonlinear Optics. New York, Press 

[3].  Hồ Quang Quý (2003), Vật lý laser và ứng dụng. NXB KHKT 

 

9.36-37. Chọn hai trong ba học phần 

a) VẬT LÝ  CHẤT RẮN/ Solid State Physics                                              

- Mã học phần: 115051 

-Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử 

1. Mô tả học phần: 

   Nội dung học phần: Vật lí chất rắn là một môn học cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản hoàn thiện nhất về chất rắn như cấu trúc tinh thể, dao động của 

mạng tinh thể, chuyển động của điện tử trong tinh thể,  tính chất nhiệt, tính chất điện, 

tính chất từ, tính chất quang và tính chất siêu dẫn của vật rắn,....những kiến thức này 

làm nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt các kiến thức môn vật lý lý thuyết nói chung. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng kiến thức vật lý chất rắn để giải thích 

một số kiến thức khó trong chương trình vật lý phổ thông về vật rắn, đồng thời chính 

xác hóa một số kiến thức vật lý phổ thông về chất rắn. Phân tích và tổng hợp được 

những tri thức về vật lý chất rắn; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập ở nhà 

trường; vận dụng được kiến thức vật lý chất rắn vào các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra hiện 

nay. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

Sinh viên tiếp cận được các phương pháp đặc thù của môn học với cấu trúc 

logic đơn giản và chặt chẽ, từ đó suy ra mối liên hệ giữa một loạt các tính chất vật lý 

của hệ vi mô trong vật rắn. 
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Lĩnh hội được các khái niệm cơ bản của vật rắn: tinh thể, chất rắn, phonon, 

nhiệt dung của vật rắn, các vùng năng lượng, bán dẫn, điện môi, điện tử Fermi, điện tử 

Bloch, spin, vật liệu sắt từ, thuận từ, siêu dẫn,... 

Hiểu rõ cấu trúc và các liên kết trong vật rắn, trong đó xác định cấu trúc tuần 

hoàn tịnh tiến của tinh thể có ảnh hưởng quyết định lên mọi tính chất vật lý khác của 

tinh thể. 

Nắm chắc các lý thuyết về nhiệt dung của mạng tinh thể, lý thuyết vùng năng 

lượng và các mô hình liên kết yếu, mô hình liên kết mạnh, lí thuyết thuận từ, nghịch 

từ. Từ đó vận dụng các lý thuyết đó giải thích các hiện tượng vật lí xảy ra trong vật rắn 

như sự dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại, các hợp chất bán dẫn, siêu dẫn, tính chất  từ 

của vật rắn,.... 

 2.2. Về kỹ năng:   

Sinh viên biết sử dụng kiến thức vật lý chuyên sâu để giải thích một số kiến 

thức khó trong chương trình vật lý phổ thông, đồng thời chính xác hóa một số kiến 

thức vật lý phổ thông, giải thành thạo các bài tập liên quan đến cấu trúc của vật rắn, 

các bài toán liên quan đến nhiệt dung của mạng tinh thể, nhiệt dung của hệ khí điện tử 

trong tinh thể, vận dụng kiến thức vật lý chuyên sâu định hướng tìm tòi lời giải cho 

một số vấn đề vật lý phổ thong, biết vận dụng các kiến thức Điện và Từ để giải thích 

hiện tượng phổ biến trong khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống, có kĩ năng dự 

đoán các hiệu ứng vật lý mới khi biến đổi cấu trúc của vật rắn như hiệu ứng từ- điện 

trở, hiệu ứng từ nhiệt,..phân biệt được các vật liệu sắt từ, thuận từ và các ứng dụng của 

các vật liệu từ trong thực tế hiện nay, vận dụng kiến thức sâu ở bậc đại học để có cái 

nhìn bao quát về phần vật lý chất rắn ở phổ thông và giải quyết các vấn đề thực tế 

trong tương lai, người học biết vận dụng phương pháp NCKH vào việc thực hiện có hiệu quả 

các đề tài cụ thể thuộc lĩnh vực dạy học, giáo dục: biết diễn đạt đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ 

nghiên cứu và giả thuyết khoa học;  lựa chọn cách tiếp cận giải quyết vấn đề và các phương pháp 

thu thập thông tin. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương 1. Liên kết hoá học và cấu trúc tinh thể     

1.1. Mạng tinh thể. 

1.2. Đối xứng tinh thể.  

1.3. Một số cấu trúc tinh thể đơn giản. 

1.4. Các loại liên kết trong tinh thể. 

1.5. Nhiễu xạ tia X trong tinh thể. 

1.6. Mạng đảo. Véc tơ mạng đảo. Vùng Brillouin 

Chương 2. Dao động của mạng tinh thể        

2.1. Lí thuyết cổ điển về dao động của mạng tinh thể. 

2.2. Lí thuyết lượng tử về dao động của mạng tinh thể. Phonon 

2.3. Nhiệt dung của vật rắn 

2.4. Dãn nở nhiệt 

Chương 3. Lí thuyết vùng năng lượng của vật rắn      
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3.1. Chuyển động của electron trong trường tuần hoàn của tinh thể 

3.2. Một số phương pháp giải phương trình Shrodinger một electron. 

3.2.1. Gần đúng electron gần tự do ( Mô hình electron liên kết yếu) 

3.2.2. Gần đúng electron liên kết chặt ( Mô hình electron liên kết mạnh) 

3.3. Phương trình chuyển động của electron và lỗ trống. 

3.4. Kim loại, bán dẫn, điện môi theo lí thuyết vùng năng lượng 

Chương 4. Khí electron tự do trong kim loại      

4.1.  Khí Fermi electron tự do trong kim loại 

4.2. Mật độ trạng thái và hàm phân bố Fermi – Dirac 

4.3. Nhiệt dung của khí electron 

4.4. Độ dẫn điện và định luật Ohm. 

4.5. Định luật Wiedemann-Franz. 

Chương 5. Bán dẫn, siêu dẫn và tính chất từ của vật rắn     

5.1. Sơ lược về tính chất của bán dẫn, siêu dẫn. 

5.2. bán dẫn pha tạp và bán dẫn tinh khiết. Hiệu ứng Hall trong bán dẫn và tính chất 

của lớp chuyển tiếp p-n. 

5.3. Lý thuyết về hiện tượng siêu dẫn, tương tác giữa các electron và phonon. Lý 

thuyết BCS và siêu dẫn ở nhiệt độ cao 

5.4. Chuyển động của hạt mang điện trong điện từ trường. Momen từ. Lý thuyết 

nghịch từ và nghịch từ Landao. Lý thuyết thuận từ 

5.5. Sắt từ , cấu trúc đômen của vật sắt từ, sự từ hóa. Lý thuyết phản sắt từ và  trường 

phân tử. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học. 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 
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9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

 [1]. Đào Trần Cao, Cơ sở vật lý chất rắn. NXB ĐHQGHN, (2007). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Ngọc Long, Vật lý chất rắn cấu trúc và các tính chất của vật lý. NXB 

ĐHQGHN, (2007). 

[2]. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Nhã, Giáo trình Vật lý chất rắn. NXB 

ĐHQGHN, (1998). 

 

b) THIÊN VĂN HỌC/ Astrophysics 

- Mã học phần: 115083 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/26/10)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Thiên văn học là môn học đảm bảo cung cấp cho sinh viên 

một hệ thống các kiến thức cơ bản về: Nghiên cứu sự chuyển động, bản chất vật lý, 

cấu tạo hóa học, quá trình phát sinh và phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể 

như Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tinh, sao chổi, các sao, các thiên hà… Nắm được 

các quy luật tự nhiên: Quy luật chuyển động của các thiên thể, điều kiện mọc và lặn 

các thiên thể, Nghiên cứu các quy luật thời tiết, thủy triều, nhật nguyệt thực. Đo thời 

gian, xây dựng lịch. Quan trắc các sao các hiện tượng thiên văn khác. 

Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng được những công cụ toán học, những 

định luật và phương pháp vật lý vào nghiên cứu các thiên thể. Vận dụng được những 

tri thức toán học và vật lý học vào các nghiên cứu cụ thể trong thiên văn học góp phần 

củng cố những tri thức toán lý đã học. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong phần này, sinh viên cần nắm được:  

- Cấu trúc hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh của chúng, 

các Sao chổi, sao băng, thiên thạch 

- Quy luật chuyển động của các thiên thể trong trường hấp dẫn. Điều kiện mọc 

và lặn các thiên thể 

- Bản chất vật lý, cấu tạo hóa học, quá trình phát sinh và phát triển của các thiên 

thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tinh, sao chổi, các sao, các 

thiên hà 

- Quy luật thời tiết, thủy triều, nhật nguyệt thực. Đo thời gian, xây dựng lịch. 

- Phương pháp thiên văn vật lý 

2.2. Về kỹ năng:  

Năng lực vận dụng vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề thuộc vật lý phổ 

thông như: xác lập được mối quan hệ giữa chương trình vật lý phổ thông với kiến thức 



 

161 

 

thiên văn, giải thích một số kiến thức khó trong chương trình vật lý phổ thông, đồng 

thời chính xác hóa một số kiến thức vật lý phổ thông. 

Năng lực tiếp cận các hướng nghiên cứu các chuyên ngành hẹp vật lý: tóm tắt 

lịch sử các mô hình vũ trụ, các lý thuyết về hình thành và tiến hóa của vũ trụ. Vận 

dụng thuyết Bigbang để lý giải các hiện tượng vũ trụ, vận dụng những quy luật thiên 

văn để giải thích các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong đời sống hàng ngày, các hiện 

tượng thời tiết, thủy triều, nhật nguyệt thực, lịch âm và lịch dương …   Giúp sinh viên 

hình thành thế giới quan duy vật biện chứng thông qua các quy luật vận động của các 

thiên thể, lịch sử phát triển thiên văn. 

Năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý: Biết tổ chức, quản lý thực hiện 

kế hoạch hoạt động đã xây dựng dựa trên sự tự quản, sự tham gia và hợp tác của mọi 

HS trong các hoạt động ngoại khóa toán học như: Dạ hội vật lý; Câu lạc bộ những 

người yêu vật lý; Học vật lý thông qua các tình huống thực tiễn trong cuộc sống; tổ 

chức diễn đàn  phương  pháp học tập, kinh nghiệm học vật lý. 

Năng lực phát triển nghề nghiệp: Biết sử dụng CNTT để khai thác, tra cứu các 

nguồn tài liệu học tập, Biết thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS 

thông qua môn vật lý. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

MỞ ĐẦU:            

1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu 

2. Phương pháp nghiên cứu 

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu thiên văn học 

CHƯƠNG 1:   CẤU TRÚC HỆ MẶT TRỜI      

1. Bầu trời sao. Nhật động. Việc xác định phương hướng 

2. Đặc điểm chuyển động biểu kiến của Mặt Trời, Mặt Trăng.và các hành tinh. 

3.  Mô hình Nhật tâm của Côpecnic. 

4. Sự khẳng định mô hình Nhật tâm 

5. Các thành viên trong hệ Mặt Trời 

6. Bài tập chương I 

CHƯƠNG 2:  QUY LUẬT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC THIÊN THỂ TRONG 

TRƯỜNG HẤP DẪN         

 1. Định luật vạn vật hấp dẫn. Xác định khối lượng Trái Đất. 

2.  Bài toán hai vật. Biểu thức chính xác của ba định luật Kêple 

3. Phương trình năng lượng 

4. Xác định khối lượng của các thiên thể trong hệ Mặt Trời 

5. Bài tập chương II 

CHƯƠNG 3:  ĐIỀU KIỆN MỌC VÀ LẶN CỦA CÁC THIÊN THỂ  

1. Các tọa độ địa lý và các hệ tọa độ trên thiên cầu  

2. Liên hệ giữa vĩ độ địa lý và độ cao thiên cực nơi quan sát.  

3. Điều kiện moc (lặn) của các thiên thể 
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4. Quan sát bầu trời ở những nơi có vĩ độ khác nhau. 

5. Sự biến thiên tọa độ của thiên thể do nhật động 

6. Bài tập chương III. 

CHƯƠNG 4: BỐN MÙA – THỜI GIAN – LỊCH     

1. Đặc điểm tự quay và chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 

2. Sự biến thiên tọa độ xích đạo của Mặt Trời. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

3. Thời gian và các loại giờ 

4. Nguyên tắc xây dựng lịch. Dương lịch, âm dương lịch. 

5.  Bài tập chương IV. 

CHƯƠNG 5:  TUẦN TRĂNG. NHẬT NGUYỆT THỰC. THỦY TRIỀU    

1. Chuyển động của Mặt trăng. Chu kỳ của tuần trăng. 

2. Nhật nguyệt thực. 

3. Thủy triều. 

Bài tập chương V 

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP THIÊN VĂN VẬT LÝ    

1.Các định luật bức xạ nhiệt của vật đen. 

2. Quang phổ vạch và ứng dụng của nó 

3. Kính thiên văn và đặc tính của nó. 

CHƯƠNG 7: VẬT LÝ CÁC THIÊN THỂ TRONG HỆ MẶT TRỜI  

1. Mặt Trời 

2. Các hành tinh lớn. 

3. Một số vệ tinh. Tiểu hành tinh. Sao chổi. Sao băng. Thiên Thạch. 

CHƯƠNG 8: CÁC SAO – THIÊN HÀ       

1. Cấp sao 

2. Xác định các đại lượng đặc trưng của các sao. 

3. Phân loạicacs sao theo quang phổ 

4. Các loại sao đặc biệt 

5. Thiên hà của chúng ta 

6. Các thiên hà. Định luật Hubble 

CHƯƠNG 9: THỰC HÀNH QUAN SÁT THIÊN VĂN    

1. Làm quen với bầu trời sao 

2. Quan sát các thiên thể trong hệ Mặt Trời bằng kính thiên văn 

3. Quan sát Mặt Trời 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn,  Giáo trình Thiên Văn. NXB GD, (2001). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Quang Riệu, Thiên văn vật lý, NXB GD, (2002). 

 

c) VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ 2/Physics – technology 2 

- Mã học phần: 115039 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/20/16)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Môn học đảm bảo cung cấp cho sinh viên một hệ thống các 

kiến thức cơ bản về: Nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, cách xác định nhiệt và 

công trao đổi trong các quá trình, các chu trình nhiệt động, hiệu suất nhiệt, kiến thức 

về tính toán, thiết kế, kiểm tra các hệ thống nhiệt. 

   Năng lực đạt được: Phân tích, tổng hợp được những tri thức về vật lý- công 

nghệ 2 để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập ở nhà trường; vận dụng được 

kiến thức  vật lý- công nghệ 2 vào các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra hiện nay. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về các quá trình biến đổi năng 

lượng nói chung và trong các máy nhiệt nói riêng. Dựa vào định luật này và bằng 

phương pháp toán học có thể rút ra những kết luận cơ bản của nhiệt động học làm cơ 

sở ứng dụng vào kỹ thuật.  

       - Nắm vững đặc điểm các chu trình lý tưởng của các máy nhiệt và nghiên cứu chu 

trình công tác thực tế của một số động cơ đốt trong cũng như các cơ cấu, hệ thống có 

trong một động cơ thực (hệ thống trong động cơ xăng, điêzen 4 kỳ và 2 kỳ). 

2.2. Về kỹ năng:  

- Có kỹ năng xác định được sự phân bố nhiệt độ trong vật.  
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- Có khả năng biết lựa chọn giải pháp tăng cường hoặc hạn chế sự trao đổi nhiệt 

giữa các vật tuỳ theo yêu cầu của thực tế, áp dụng kiến thức đã được học vào quá trình 

giảng dạy phổ thông và trong đời sống xã hội.  

3. Nội dung chi tiết học phần:  

A. Phần lý thuyết 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản và các quá trình nhiệt động của môi chất  

1.1. Hệ nhiệt động và thông số trạng thái 

1.1.1. Nguyên lý làm việc của máy nhiệt 

1.1.2. Môi chất và hệ nhiệt động 

1.1.3. Các thông số trạng thái của môi chất (tự học) 

1.2. Định luật nhiệt thứ nhất 

1.2.1. Năng lượng toàn phần của hệ nhiệt động 

1.2.2. Các loại công 

1.2.3. Phương trình định luật nhiệt động thứ nhất (tự học) 

1.3. Phương trình trạng thái của môi chất khí (tự đọc) 

1.4. Các quá trình nhiệt động của môi chất 

1.4.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng (tự đọc) 

1.4.2. Quá trình nhiệt động cơ bản của khí thực 

1.4.3. Quá trình hỗn hợp của khí và hơi 

Chương 2. Một số quá trình khác của khí và hơi       

2.1. Quá trình lưu động  

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.2. Xác định tốc độ của dòng lưu động 

2.1.3. Xác định lưu lượng dòng 

2.2. Quá trình tiết lưu 

2.2.1. Khái niệm cơ bản 

2.2.2. Hiệu ứng tiết lưu Joule – Thomson (tự học)      

2.3. Một số quá trình của không khí ẩm  

2.3.1. Khái niệm và phân loại không khí ẩm 

2.3.2. Các đại lượng đặc trưng của không khí ẩm (tự học)   

2.3.3. Quá trình sấy và quá trình làm lạnh không khí 

2.4. Quá trình làm việc của máy nén 

2.4.1. Khái niệm cơ bản 

2.4.2. Máy nén pittông một cấp lý tưởng  

2.4.3. Máy nén pittông một cấp lý thực 

2.4.4. Máy nén pittông nhiều cấp (tự học) 

Chương 3. Chu trình nhiệt động         

3.1. Định luật nhiệt động thứ hai và chu trình Carnot (tự học) 

3.2. Chu trình động cơ nhiệt (thuận chiều) 

3.2.1. Phân loại động cơ nhiệt  

3.2.2. Chu trình công tác lý tưởng của động cơ nhiệt    

3.2.3. Chu trình công tác thực tế của động đốt trong (loại động cơ xăng, 
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điêzen 4 kỳ và 2 kỳ). 

3.2.4. Các cơ cấu và hệ thống chính ở trong động cơ đốt trong (tự học) 

3.2.5. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các hệ thống ở trong động cơ đốt 

trong 

3.2.6. Ứng dụng của động cơ đốt trong trong đời sống và kỹ thuật 

3.3. Chu trình máy lạnh-bơm nhiệt (ngược chiều) 

3.3.1. Chu trình ngược chiều dùng không khí (tự học)    

3.3.2. Chu trình ngược chiều dùng hơi (có máy nén) 

3.3.3. Chu trình ngược chiều dùng phương pháp hấp thụ (tự học) 

3.2.4. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của một máy lạnh trong thực tế  

Chương 4. Các dạng trao đổi nhiệt        

4.1. Trao đổi nhiệt bằng dẫn nhiệt 

4.1.1. Khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt 

4.1.2. Phương trình vi phân về dẫn nhiệt (tự đọc) 

4.1.3. Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong 

4.1.4. Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong (tự đọc) 

4.2. Trao đổi nhiệt bằng đối lưu 

4.2.1. Khái niệm cơ bản và những nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối 

lưu 

4.2.2. Hệ phương trình vi phân mô tả quá trình trao đổi nhiệt đối lưu  

4.2.3. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 

4.2.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức (tự đọc) 

4.3. Trao đổi nhiệt bức xạ 

4,3.1. Khái niệm cơ bản 

4.3.2. Các định luật cơ bản về bức xạ (tự đọc) 

4.3.3. Bức xạ của chất khí 

Chương 5. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt       

5.1. Truyền nhiệt     

5.1.1. Truyền nhiệt qua các vách có hình dạng xác định 

5.1.2. Tăng cường khả năng truyền nhiệt (tự đọc) 

5.2. Thiết bị trao đổi nhiệt 

5.2.1. Phân loại thiết bị trao đổi nhiệt  

5.2.2. Các phương trình cơ bản trong tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 

5.2.3. Cách xác định nhiệt độ cuối của chất tải nhiệt (tự đọc) 

5.3. Tính toán và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt  

 

B. Phần thực hành 

Bài 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ    

- Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ trên mô hình và 

động cơ thực. 

- Vẽ sơ đồ phối khí của động cơ xăng 4 kỳ trong thực tế 

- Trên đồ thị P-V, biểu diễn chu trình công tác (lý tưởng và thực tế) của động cơ 
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xăng 4 kỳ  

Bài 2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điêzen 4 kỳ   

-  Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điêzen 4 kỳ trên mô hình 

và động cơ thực. 

- Vẽ sơ đồ phối khí của động cơ điêzen 4 kỳ trong thực tế 

- Trên đồ thị P-V, biểu diễn chu trình công tác (lý tưởng và thực tế) của động cơ 

điêzen 4 kỳ  

Bài 3. Nguyên tắc hoạt động của động cơ xăng 2 kỳ     

- Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ xăng 2 kỳ trên mô hình và 

động cơ thực. 

- Vẽ sơ đồ phối khí của động cơ xăng 2 kỳ trong thực tế 

- Trên đồ thị P-V, biểu diễn chu trình công tác (lý tưởng và thực tế) của động cơ 

xăng 2 kỳ  

Bài 4. Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ xăng và động cơ điêzen 

- Tìm hiểu cấu tạo của các bộ chế hoà khí đơn giản và hiện đại  

- Nguyên tắc hoạt động của bộ chế hoà khí ở các chế độ làm việc: chế độ khởi 

động, chế độ không có tải trọng, chế độ tải trọng vừa và lớn. 

- Trên động cơ thực, xác định đường di chuyển của nhiên liệu. 

-  Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm cao áp, vòi phun để cung cấp nhiên 

liệu. 

- Nguyên tắc hoạt động của cơ cấu điều tốc, cách điều chỉnh góc phun nhiên liệu 

sớm 

- Cơ cấu thay đổi lượng nhiên liệu trong động cơ ở các chế độ phụ tải khác nhau. 

Bài 5. Hệ thống làm lạnh sử dụng hơi (loại có máy nén)   

-  Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống làm lạnh sử dụng hơi  

- Xác định những bộ phận chính của một hệ thống làm lạnh, như: Máy nén, buồng 

ngưng tụ, buồng bay hơi, ống mao dẫn (hay van tiết lưu) 

- Nguyên tắc hoạt động của hệ thống làm lạnh sử dụng hơi, cách xác định hệ số 

làm lạnh, và năng suất làm lạnh và những yêu cầu của chất tải lạnh (môi chất lạnh) 

- Biểu diễn chu trình của máy lạnh sử dụng hơi trên đồ thị P-V hoặc T-S 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 
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8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

Tài liệu tham khảo 

[1]. Phạm Lê Dần, Đặng Phú Quốc, Cở sở kỹ thuật nhiệt. NXB GD, (1998). 

[2].Phạm Lê Dần, Phạm Quốc Phú, Cơ sở kỹ thuật nhiệt. NXB GD, (1998). 

 

9.38. Chọn một trong hai học phần 

a) Thiết kế bài học Vật lí / Physics lesson design  

- Mã học phần: 115107 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học Vật lý 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Cơ sở lý luận về thiết kế bài học vật lý (soạn giáo án) theo 

định hướng dạy học tập trung vào người học: phân loại bài học vật lý,  xác định mục 

tiêu bài học theo tiếp cận năng lực học sinh cho từng loại bài học vật lý, quy trình thiết 

kế bài học vật lý, nội dung và hình thức của bài học thiết kế, thiết kế các hoạt động 

chính theo hướng tăng cường hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của học sinh nhằm 

đạt mục tiêu bài học.  

         Năng lực đạt được: Sinh viên xây dựng được sơ đồ tiến trình hình thành kiến 

thức cũng như năng lực xác định các hoạt động chính của bài học. Thiết kế được 

các loại hình bài học vật lý dựa trên sơ đồ tiến trình hình thành kiến thức và các 

hoạt động chính của bài học. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

SV trình bày được các cơ sở lý luận thiết kế bài học vật lý: phân loại bài học vật 

lý,  xác định mục tiêu bài học theo tiếp cận năng lực học sinh cho từng loại bài học vật 

lý, quy trình thiết kế bài học vật lý, nội dung và hình thức của bài học thiết kế, thiết kế 

các hoạt động chính theo hướng tăng cường hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của 

học sinh nhằm đạt mục tiêu bài học.  

2.2. Về kỹ năng:  

SV có được những kỹ năng cơ bản vận dụng các cơ sở lý luận để thiết kế bài 

học Vật lý:  xác định mục tiêu bài học theo tiếp cận năng lực học sinh (lượng hóa mục 

tiêu dạy học  có thể quan sát đánh giá mức độ đạt được),  phát biểu nội dung dạy học 

của bài học, xây dựng sơ đồ tiến trình phát triển nội dung bài học, thiết kế một số bài 

học đặc thù của môn vật lý, đánh giá bài học thiết kế về nội dung và hình thức. 
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3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương 1. BÀI HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG     

1.1. Khái niệm bài học Vật lý 

1.2. Vị trí của bài học Vật lý trong hoạt động dạy học Vật lý ở trường phổ thông 

1.3. Chức năng lý luận dạy học của bài học vật lý 

1.3.1. Bài học Vật lý với nhiệm vụ giáo dưỡng 

1.3.2. Bài học vật lý với nhiệm vụ giáo dục 

1.3.3. Bài học vật lý với nhiệm vụ phát triển tư duy và năng lực sáng tạo cho học sinh 

1.3.4. Bài học vật lý với nhiệm vụ giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp 

1.3.5. Phân tích 4 nhiệm vụ của một số bài học Vật lý 

1.4. Mục tiêu của bài học Vật lý 

1.4.1. Xác định mục tiêu bài học theo tiếp cận năng lực học sinh và lượng hóa mục 

tiêu theo bậc nhận thức 

1.4.2. Mục tiêu kiến thức 

1.4.3. Mục tiêu kỹ năng 

1.4.4. Mục tiêu thái độ 

1.4.5. Phân tích mục tiêu dạy học của một số bài học vật lý 

1.5. Cấu trúc của bài học Vật lý 

1.5.1. Các yếu tố cấu trúc của bài học vật lý 

1.5.2. Sử dụng phương tiện dạy học trong các yếu tố cấu trúc của bài học vật lý 

1.5.3. Thực hành phân tích các yếu tố cấu trúc và phương tiện dạy học của một số bài 

học vật lý (Xê-mi-na số 1) 

1.6. Các loại bài học Vật lý  

1.6.1. Bài học xây dựng kiến thức mới 

1.6.2. Bài học luyện tập giải bài tập vật lý 

1.6.3. Bài học thực hành thí nghiệm vật lý 

1.6.4. Bài học ôn tập tổng kết hệ thống hóa kiến thức vật lý 

1.6.5. Bài học kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng về vật lý 

1.6.6. Thực hành xác định mục tiêu và các hoạt động chính của một số bài học vật lý 

cụ thể (xê-mi-na số 2) 

Chương 2: BÀI HỌC THIẾT KẾ MÔN VẬT LÝ ( GIÁO ÁN MÔN VẬT LÝ)      

2.1. Khái niệm bài học thiết kế (giáo án) 

2.2. Tầm quan trọng của bài học thiết kế đối với hoạt động dạy học 

2.3. Cấu trúc và hình thức của bài học thiết kế 

2.3.1. Cấu trúc của bài học thiết kế 

2.3.2. Hình thức của bài học thiết kế 

2.3.3. Công cụ soạn thảo bài học thiết kế 

2.4. Thực hành phân tích một số bài học thiết kế (giáo án) (xê-mi-na số 3 ) 

2.4.1. Giáo án bài học xây dựng kiến thức mới 

2.4.2. Giáo án bài học luyện tập giải bài tập vật lý 

2.4.3. Giáo án bài học ôn tập tổng kết hệ thống hóa kiến thức 

2.4.4. Giáo án bài học thực hành thí nghiệm Vật lý 
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2.4.5. Giáo án bài kiểm tra 15 phút 

2.4.6. Giáo án bài kiểm tra 45 phút 

Chương 3.  THIẾT KẾ BÀI HỌC VẬT LÝ     

3.1. Quy trình  thiết kế bài học Vật lý 

3.1.1. Nghiên cứu các tài liệu liên quan khi thiết kế bài học vật lý 

3.1.2. Xác định mục tiêu bài học theo tiếp cận năng lực học sinh 

3.1.3. Phát biểu nội dung dạy học 

3.1.4. Lập sơ đồ tiến trình phát triển nội dung bài học 

3.1.5. Lựa chọn phương pháp, phương tiện dạy học theo định hướng tích cực hóa hoạt 

động học sinh 

3.1.6. Thiết kế các hoạt động dạy học theo hướng tăng cường tính tích cực, tự lực nhận 

thức của HS 

3.2. Thiết kế bài học xây dựng kiến thức mới  

3.2.1. Bài học về khái niệm Vật lý 

3.2.2. Bài học về định luật Vật lý 

3.2.3. Bài học về thuyết vật lý 

3.2.4. Bài học về ứng dụng kỹ thuật của vật lý 

3.2.5. Thực hành thiết kế bài học xây dựng kiến thức mới (xê-mi-na số 4) 

3.3. Thiết kế bài học luyện tập giải bài tập vật lý 

3.3.1. Bài học luyện tập giải bài tập vật lý về Cơ học 

3.3.2. Bài học luyện tập giải bài tập vật lý về Nhiệt học 

3.3.3. Bài học luyện tập giải bài tập vật lý về Điện học 

3.3.4. Bài học luyện tập giải bài tập vật lý về Quang học 

3.3.5. Thực hành thiết kế bài học luyện tập giải bài tập Vật lý (xê-mi-na số 5) 

3.4. Thiết kế bài học thực hành thí nghiệm vật lý 

3.4.1. Bài học thực hành thí nghiệm Cơ học 

3.4.2. Bài học thực hành thí nghiệm Điện học 

3.5. Thiết kế bài học ôn tập tổng kết hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng 

3.6. Thiết kế bài học kiểm tra đánh giá 

3.6.1. Bài kiểm tra 15 phút 

3.6.2. Bài kiểm tra 45 phút 

3.6.3. Bài kiểm tra học kỳ 60 phút 

3.6.4. Thực hành thiết kế bài học ôn tập, bài học kiểm tra đánh giá (xê-mi-na số 6) 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

 [1]. Phạm Hữu Tòng, Thiết kế hoạt động dạy học vật lý. NXB GD, (1999). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Phạm Hữu Tòng, Hình thành kiến thức, kỹ năng phát triển trí tuệ và năng lực 

sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lý. NXB GD, (2007). 

[2]. Phạm Hữu Tòng, Giáo trình lý luận dạy học vật lý 2. NXB ĐHSP, (2007). 

   

b) Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông/Methods of Teaching physical 

exercises at high school             

- Mã học phần: 115054 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học Vật lý.  

 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Cơ sở lý luận về dạy học bài tập vật lý: Chức năng nhận 

thức và chức năng lý luận dạy học của bài tâp vật lý – phương tiện, phương pháp dạy 

học, phân loại bài tập vật lý, phương pháp giải bài tập vật lý, các kiểu hướng dẫn học 

sinh giải bài tập vật lý, phát triển bài tập vật lí theo một chủ đề. Thực hành giải và xử 

lý sư phạm các bài tập vật lý thuộc chương trình vật lý lớp 10, 11, 12  trung học phổ 

thông. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên biết cách phân loại bài tập vật lý theo nội dung 

và theo phương thức giải. Vận dụng thành thạo các phương pháp đã học để giải các 

bài toán, các tình huống tương ứng. Tổ chức tốt một tiết dạy học bài tập và biết xử 

lý các tình huống sư phạm xảy ra trong giờ học, đồng thời giúp học sinh phát triển 

bài tập vật lý. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

+ SV nắm vững những PP cơ bản nhất về cách giải các dạng bài tập vật lý 

trong chương trình vật lý phổ thông. Biết phân loại bài tập theo nội dung, theo 

phương thức cho điều kiện và phương thức giải, theo yêu cầu định tính hay định 
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lượng của việc nghiên cứu vấn đề, theo yêu cầu luyện tập kỹ năng hay phát triển tư 

duy sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. 

         + Nắm vững cơ sở lý luận về BTVL như một phương tiện và PPDH đặc thù, 

một PPDH vật lý đặc thù ở trường phổ thông. 

2.2. Về kỹ năng:  

Giải được các bài tập vật lý thuộc chương trình vật lý phổ thông, phân tích 

được chức năng lý luận của bài tập, xây dựng được hệ thống bài tập dùng cho dạy 

học một chủ đề thuộc chương trình vật lý phổ thông và xây dựng được hệ thống 

câu hỏi hướng dẫn học sinh giải một bài tập bất kỳ trong chương trình vật lý phổ 

thông. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương I: Dạy các bài tập vât lý       

  1.1. Khái niệm bài tập vật lý 

  1.2. Tác dụng của bài tập vật lý trong dạy học vật lý. 

  1.3. Phân loại bài tập vật lý 

  1.4. Phương pháp giải bài tập vật lý. 

  1.5. Các kiểu hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý. 

  1.6. Một số sai lầm phổ biến của học sinh khi giải bài tập vật lý. 

  1.7. Lựa chọn bài tập vật lý trong dạy học vật lý. 

Chương II: Phương pháp dạy học bài tập vật lý phần cơ học THPT  

 2.1. Tóm tắt trọng tâm phần cơ học lớp 10 ở trường THPT. 

   2.2. Phương pháp giải các bài toán về cơ học. 

   2.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập động học chất điểm. 

   2.4. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập động lực học chất điểm. 

   2.5. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về các định luật bảo toàn. 

   2.6. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về cơ hệ vật rắn vật lý lớp 12. 

Chương III: Phương pháp dạy học bài tập vật lý phần nhiệt học THPT 

3.1. Tóm tắt trọng tâm phần nhiệt học ở trường THPT.  

   3.2. Phương pháp giải bài toán các định luật chất khí. 

   3.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về nhiệt học lớp 10. 

Chương IV: Phương pháp dạy học bài tập phần điện học THPT   

4.1. Tóm tắt trọng tâm phần điện từ học ở trường THPT. 

   4.2. Phương pháp giải bài tập về điện từ học. 

   4.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về tĩnh điện. 

   4.4. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về dòng điện không đổi. 

   4.5. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về từ trường và cảm ứng điện 

từ. 

Chương V: Phương pháp dạy học bài tập phần quang học THPT  

   5.1. Tóm tắt trọng tâm phần quang học ở trường THPT. 

  5.2. Phương pháp giải bài toán quang hình học. 

   5.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về quang hình học. 

Chương VI: Phương pháp dạy học bài tập phần dao động và sóng  
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6.1. Tóm tắt trọng tâm phần dao động và sóng ở trường THPT.  

   6.2. Phương pháp giải bài tập về dao động.  

   6.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về dao động. 

   6.4. Phương pháp giải bài tập về sóng và giao thoa sóng. 

   6.5. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về sóng và giao thoa sóng.   

Chương VII: Phương pháp dạy học bài tập phần dòng điện xoay chiều. Mạch 

RLC            

7.1. Tóm tắt trọng tâm phần dòng điện xoay chiều. Mạch RLC.  

7.2. Phương pháp giải bài tập về dòng điện xoay chiều. Mạch RLC .  

7.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về dòng điện xoay chiều. Mạch 

RLC. 

Chương VIII: Phương pháp dạy học bài tập phần dao động và sóng điện từ  

8.1. Tóm tắt trọng tâm phầndao động và sóng điện từ.  

8.2. Phương pháp giải bài tập vềdao động và sóng điện từ.  

8.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập về dao động và sóng điện từ. 

Chương IX: Phương pháp dạy học bài tập phần sóng ánh sáng và lượng tử 

ánh sáng            

   9.1. Tóm tắt trọng tâm phầnsóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng.  

   9.2. Phương pháp giải bài tập về sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng.  

   9.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập vềsóng ánh sáng và lượng tử 

ánh sáng. 

Chương X: Phương pháp dạy học bài tập phần Vật lí hạt nhân.  

   9.1. Tóm tắt trọng tâm phầnVật lí hạt nhân.  

   9.2. Phương pháp giải bài tập vềVật lí hạt nhân.  

   9.3. Thực hành và xử lý sư phạm giải các bài tập vềVật lí hạt nhân. 

 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 
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Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Nguyễn Đức Thâm – Nguyễn Ngọc Hưng – Phạm Xuân Quế, Phương pháp dạy 

học vật lý ở trường phổ thông. NXB ĐHSP, (2002). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Phạm Hữu Tòng, Giáo trình lý luận dạy học vật lý 1. NXB ĐHSP, (2005). 

[2]. Vũ Duy Phương, Nguyễn Thị Thảo, Toàn tập trắc nghiệm định tính và lý thuyết 

Vật lý 12. NXB ĐHQGHN, (2018). 

 

9.39. Chọn một trong hai học phần 

a) Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm vật lý / Method and Experimental 

Techniques for Physics  

- Mã học phần: 115079 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/0/36)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học Vật lý. 

1. Mô tả học phần: 

 Nội dung học phần: Khái niệm về thí nghiệm vật lí. Các đặc điểm của thí 

nghiệm vật lí và các loại thí nghiệm vật lí thường được sử dụng ở trường Trung học 

phổ thông. Vai trò, tác dụng, cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm vật lí. 

Phương pháp sử dụng thí nghiệm vào trong quá trình dạy học vật lí ở trường phổ 

thông. Nghiên cứu chế tạo một số dụng cụ thí nghiệm từ những vật liệu đơn giản, rẻ 

tiền dễ kiếm. 

           Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng thành thạo tất cả các thí nghiệm hiện có 

ở  trường Trung học phổ thông hiện nay. Trên cơ sở nguyên tắc cấu tạo của các thí 

nghiệm, Sinh viên có thể tự đưa ra các phương án tự thiết kế - chế tạo các thí nghiệm 

đơn giản từ những nguyên liệu rẻ tiền dễ kiến để phục vụ cho quá trình dạy và học.  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Trình bày được mục tiêu của chương trình vật lí THPT, mục tiêu của việc sử 

dụng thí nghiệm vào dạy học vật lí ở trường THPT, vai trò, tác dụng, caaos tạo và cách 

vận hành các thí nghiệm vật lí đồng thời có kỹ năng chế tạo được một số thiết bị thí 

nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả trong dạy học. 

2.2. Về kỹ năng:  

      - Kỹ năng lắp ráp thí nghiệm, kỹ năng xử lý các số liệu thu được từ các thí 

nghiệm cũng như kỹ năng vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng thu 

được từ thí nghiệm. 

     - Hình thành cho Sinh viên kỹ năng sử dụng một số thiết bị đo lường hiện đại 

dùng trong dạy học vật lí ở mức độ cần thiết. 
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     - Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng về hoạt động nhóm trong quá trình 

tiến hành thí nghiệm. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương I: MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG     

I. Mục tiêu chung 

     1.1: Về kiến thức 

     1.2: Về kỹ năng 

     1.3: Về thái độ 

  II. Mục tiêu cụ thể 

     2.1: Mục tiêu chương trình vật lí lớp 10 

     2.2: Mục tiêu chương trình vật lí lớp 11 

     2.3: Mục tiêu chương trình vật lí lớp 12 

Chương II: THÍ NGHIỆM VẬT LÍ PHỔ THÔNG                                              

 I.Khái niệm chung về thí nghiệm vật lí 

 1.1: Định nghĩa 

 1.2: Đặc điểm của thí nghiệm vật lí 

 1.3: Các loại thí nghiệm vật lí trong dạy học 

  1.3.1: Thí nghiệm biểu diễn 

  1.3.2: Thí nghiệm trực diện 

II. Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thí nghiệm vật lí THPT 

  2.1: Thí nghiệm cơ - nhiệt 

  2.2: Thí nghiệm điện 

  2.3: Thí nghiệm quang 

III.Thiết kế chế tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản 

  3.1:  Những đặc điểm cơ bản của các dụng cụ thí nghiệm đơn giản và sự cần thiết của việc 

thiết kế chế tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản 

  3.2: Thiết kế, chế tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản từ những nguyên liệu rẻ tiền dễ 

kiếm nhằm phục vụ cho việc dạy và học ở trường phổ thông. 

Chương III: CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

VẬT LÍ THPT                                                                                                          

  I.Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thí nghiệm vật lí lớp 10 

  II.Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thí nghiệm vật lí lớp 11 

  III.Tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành bộ thí nghiệm vật lí lớp 12 

        Các yêu cầu đối với mỗi bài: 

    1: Mục đích thí nghiệm 

    2: Cơ sở lí thuyết 

    3: Dụng cụ thí nghiệm 

    4: Tiến hành thí nghiệm: 

        - Bố trí thí nghiệm theo sơ đồ 

        - Tiến hành thí nghiệm: đo đạc, ghi kết quả thí nghiệm vào bảng, vẽ đồ thị... 

   5: Xử lí kết quả thí nghiệm: 

       - Từ kết quả suy ra mối liên hệ giữa các đại lượng. Từ đó suy ra kết luận về kiến thức 

cần xây dựng. 

       - Nhận xét kết quả, nguyên nhân dẫn đến sai số của ác phép đo. 

  6. Những điểm cần lưu ý khi tiến hành thí nghiệm 
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  7. Phân tích việc sử dụng thí nghiệm vào khâu nào (cách thức tiến hành) của quá trình dạy 

học. 

  8. Đề xuất phương án chế tạo các dụng cụ thí nghiệm trong bài thí nghiệm từ những dụng 

cụ rẽ tiền dễ kiếm. 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Phạm Hữu Tòng, Lý luận dạy học vật lý. NXB ĐHSP, (2005). 

 [2]. Nguyễn Đức Thâm – Nguyễn Ngọc Hưng – Phạm Xuân Quế, Phương pháp dạy 

học vật lý ở trường phổ thông. NXB ĐHSP, (2002). 

[3]. Nguyễn Duy Thắng, Thực hành vật lý đại cương. NXB ĐHSP, (2006) 

 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí/Application of information 

technology in teaching physics    

- Mã học phần: 115083 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/16/20)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học vật lý 

1. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần: Học phần ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật 

lí trình bày những ứng dụng cơ bản và thông dụng nhất của máy vi tính và phần mềm 

trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, bao gồm các nội dung sau: 

- Các chức năng cơ bản nhất của phần mềm PowPoint và ứng dụng của nó trong việc 

thiết kế, trình chiều bài giảng vật lí sinh động và hấp dẫn. 

- Khái niệm về phần mềm dạy học và cách sử dụng một số phần mềm trong dạy học 

vật lí ở trường phổ thông. 
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 - Các ứng dụng đặc thù của máy vi tính và phần mềm trong việc tổ chức hoạt động 

nhận thức tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học vật lí. 

    -  Sử dụng intrenet và khai thác internet để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học 

vật lí. 

               Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc: 

Hỗ trợ mô phỏng các hiện tượng vật lý, kết nối các thí nghiệm vật lý với máy vi tính 

trong dạy học vật lý, phân tích các băng ghi hình về các hiện tương, các quá trình vật 

lý trong dạy học vật lý. Tổ chức tốt các hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy 

học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mền dạy học. 

  2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

      - Hiểu được các chức năng cơ bản nhất của phần mềm PowPoint và ứng dụng của 

nó trong việc thiết kế, trình chiều bài giảng vật lí sinh động và hấp dẫn. 

      - Hiểu được khái niệm phần mềm và sử dụng được một số phần mềm trong dạy 

học, trên cơ sở đó tổ chức thành tốt các chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của 

học sinh trong dạy học vật lí. 

     - Hiểu được khái niệm mạng máy tính và biết khai thác internet để thiết kế bài 

giảng điện tử trong dạy học. 

2.2. Về kỹ năng: 

 - Kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử để trình chiều bài giảng sinh động hấp dẫn. 

 - Kỹ năng sử dung và khai thác thông tin từ các phần mềm trong dạy học. 

- Kỹ năng kết nối và khái thác thông tin từ mạng internet để phục vụ để phục vụ cho 

việc thiết bài giảng và dạy học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft Powerpoint                    

  1.Khái quát  về bài giảng điện tử 

 2. Giới thiệu về MicrosoftPowerpoint 

 3. Tạo và xử lí kênh chữ trong nội dung bài . 

 4. Chèn và xử lí nội dung hình ảnh trong nội dung bài giảng 

 5. Xử lí biểu bảng và biểu đồ trong nội dung bài bài giảng. 

 6. Chèn âm thanh vào nội dung bài giảng. 

 7. Quy định các hiệu ứng hoạt hình khi trình diễn bài giảng 

 8. Thực hành thiết kếbài giảng điện tử trên Microsoft Powerpoint một số đề tài trong 

chương trình vật lí Trung học phổ thông. 

Chương 2. Sử dụng phần mềm trong dạy học vật lí                     

1. Khái niệm phần mềm trong dạy học vật lí 

2. Phần mềm Crocodile Physics 

3. Phần mềm Working Moldel 

Chương 3: Các ứng dụng của máy vi tính và phần mền trong dạy học vật lí 

1. Máy vi tính hỗ trợ trong việc mô phỏng các hiện tượng vật lí 

2. Máy vi tính hỗ trợ các thí nghiệm vật lí 
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3. Sử dụng máy vi tính và phần mềm trong dạy học vật lí nhằm hỗ trợ việc tổ chức 

hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của học sinh 

Chương 4. Sử dụng internet trong dạy học vật                                                  

1. Khái niệm về mạng internet 

2. Khai thác internet trong dạy học vật lí. 

3. Thư điện tử. 

4. Ví dụ về khai thác internet để thiết kế bài giảng điện tử 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu 

luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học: 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

 -Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

[1]. Phạm Xuân Quế, Sử dụng máy tính trong dạy học vật lý. NXB ĐHSP, (2007).  

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1].Nguyễn Đức Thâm – Nguyễn Ngọc Hưng – Phạm Xuân Quế, Phương pháp dạy 

học vật lý ở trường phổ thông. ĐH ĐHSP, (2002).  

[2].  Phạm Công Triêm, Sử dụng máy tính trong dạy học vật lý. NXB GD, (2008).  

 

9.40. Chọn một trong hai học phần 

a) GIẢI BÀI TẬP OLYMPIC VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH/SOLVING THE 

PROBLEMS OF OLYMPIC PHYSICAL IN ENGLISH  

                    - Mã số học phần:  115135 

                    - Số tín chỉ: 2 (18; 24; 0) 

                    - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Vật lý 

                    - Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 

1. Mô tả học phần 

  Nội dung học phần: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về: lịch sử và ý 

nghĩa của các kì thi Olympic Vật lý; cách trình bày lời giải các bài toán Olimpic Vật lý 

bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt; một số hướng thiết kế và sáng tạo ra bài toán mới 

dùng cho các kì thi Olympic vật lý. 
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         Năng lực đạt được: Sinh viên biết cách phân loại bài tập olympic Vật lý. Sinh 

viên biết dùng tiếng Anh để trình bày lời giải các bài toán olympic Vật lý. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

Kết thúc học phần, sinh viên nắm vững: hệ thống các bài toán và lời giải chi tiết 

có trong các kì thi Olympic Vật lý theo các phần Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lý 

nguyên tử và Hạt nhân bằng tiếng Anh. Phát triển các bài toán mới ở cấp độ Olympic. 

2.2. Về kĩ năng 

-Biết ra đề và giải bài tập vật lý bằng tiếng Anh; 

-Biết dịch bài tập và lời giải bài toán vật lý từ tiếng Việt sang tiếng Anh; 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ CÁC KÌ THI OLYMPIC VẬT LÝ                

1.1. Olympic Vật lý Quốc tế - IPHO. 

1.2. Olympic Vật lý Châu Á - APHO. 

1.3. Olympic Vật lý Việt Nam. 

1.4. Olympic Vật lý các nước tiêu biểu. 

CHƯƠNG 2: CÁCH TRÌNH BÀY LỜI GIẢI BÀI TOÁN OLYMPIC VẬT LÝ 

SONG NGỮ VIỆT – ANH                                                                           

  2.1. Các bài toán Cơ học trong các kì thi olympic vật lý. 

2.2. Các bài toán Nhiệt học trong các kì thi olympic vật lý. 

2.3. Các bài toán Điện-Từ học trong các kì thi olympic vật lý. 

2.4. Các bài toán Quang học trong các kì thi olympic vật lý.. 

2.5. Các bài toán Vật lý hiện đại  trong các kì thi olympic vật lý. 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ HƯỚNG THIẾT KẾ, SÁNG TẠO BÀI TOÁN MỚI 

DÙNG CHO CÁC KÌ THI OLYMPIC VẬT LÝ                                     

3.1. Phát triển từ các bài toán đã có. 

3.2. Thiết kế bài toán từ các công trình lý thuyết về vật lý. 

3.3. Thiết kế bài toán từ các công trình thực nghiệm về vật lý. 

3.4. Thiết kế bài toán từ các vấn đề đòi hỏi của công nghệ. 

3.5. Thiết kế bài toán từ các đòi hỏi của yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  



 

179 

 

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Lim Yung-Kuo, Problems and Solutions on Physics, Word Scientific Publishing 

(2005) 

[2]. Vũ Thanh Khiết, Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước, NXB GD (2017) 

 [3]. Dương Trọng Bái, Bài thi Vật lý quốc tế, NXBGD (2005) 

[4] Serway – Jewett, PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS with Modern 

Physics, Word Scientific Publishing (2015). 

 

a) SOLVING THE PROBLEMS OF OLYMPIC PHYSICAL IN ENGLISH/GIẢI 

BÀI TẬP OLYMPIC VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH                           

                  - Code:  115135 

                  - Number of Credits: 2 (18,24,0) 

                 - Course Management: Department of physics. 

                 - Prerequisites: English for advanced physics. 
 

1. Course description  

          The module provides basic knowledge about: the history and meaning of 

Physics Olympiads; how to present solutions to Physics problems in both English and 

Vietnamese; a number of directions for designing and creating new math problems for 

physical Olympiads. 

         Archived abilities: Students know how to classify physics olympiad problems. 

Students know how to use English to show solve to physics Olympiad problems. 

2. Learning goals 

2.1. Knowledge.  

At the end of the course, the students will be expected to understand the system 

of exercises and details solution in the Olympiad Physics, according to the sections 

Mechanics, Thermodynamics, Electricity, Optics, Automic and Nuclear Physic by 

English language. Develop new problems at the Olympiad level. 

2.2. Skills.  

- The students will be able to construct the test and solve physical exercises in 

English. 
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- The students will be able to translate physical exercises and solutions 

Vietnamese into English. 

3. Contents 

Chapter 1.  Introduction to Physics Olympiad                                                 

1.1. The International Physics Olympiad - IPhO. 

1.2. The Asian Physics Olympiad – APHO. 

1.3. The Vietnamese Physics Olympiad. 

1.4. Physics Olympiad in typical countries 

Chapter 2:  Presentation of Physics Olympiad Solutions in Vietnamese English 

Bilingual                                                                                                        

2.1. Mechanics Problems in Physics Olympiad . 

2.2. Thermal Problems in Physics Olympiad. 

2.3. Electromagnetic Problems in Physics Olympiad. 

2.4. Optical Problems in Physics Olympiad. 

2.5. Moderm physics Problems in Physics Olympiad. 

Chapter  3: Design and Create New Problem for Physics Olympiads     

3.1. Develop the Old Problems 

3.2. Design problems from theoretical physics works and publications. 

3.3. Design problems from experimental physics works 

3.4. Design problems from the technological problems required solutions. 

3.5. Design problems from the requirements of improving the quality of life. 

4. Requirements 

-   Students have to attend at least 80% of course process in the class. 

- Have the learning books and do exercise, talk at seminar due to the 

requirements  of lecturer 

5. Teaching method  

           Lecturing, classroom discussion. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 

7. Equipments 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 
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 Further reading books  

[1]. Lim Yung-Kuo, Problems and Solutions on Physics, Word Scientific Publishing 

(2005) 

[2]. Vũ Thanh Khiết, Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước, NXB GD (2017) 

 [3]. Dương Trọng Bái, Bài thi Vật lý quốc tế, NXBGD (2005) 

[4] Serway – Jewett, PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS with Modern 

Physics, Word Scientific Publishing (2015). 

 

b) VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ MỚI/NEW TECHNOLOGY AND 

MATERIALS            

               - Mã số học phần: 115136 

              - Số tín chỉ: 2 (18; 24; 0) 

              - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Vật lý 

              - Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 

1. Mô tả học phần 

 Nội dung học phần: Học phần cung cấp các kiến thức tổng quan về các loại vật 

liệu tiên tiến hiện nay bao gồm: vật liệu từ, vật liệu bán dẫn, vật liệu quang và vật liệu 

nano. Bao quát bức tranh phát triển của vật liệu mới hiện nay, ứng dụng trong kỹ thuật 

và đời sống. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên biết cập nhật, phân loại, ứng dụng của vật liệu mới 

và công nghệ mới  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

Cung cấp các kiến thức để hiểu sâu hơn những vấn đề vật lí cơ bản liên quan 

chặt chẽ với chương trình vật lí phổ thông, như kiến thức của phần bán dẫn, từ học và 

quang học…nhằm giúp học viên giảng dạy tốt hơn ở trường phổ thông. 

2.2. Về kĩ năng 

Tiếp cận được với một số chủ đề liên quan với vật lí và công nghệ hiện đại để 

nắm bắt các vấn đề đó nhằm nâng cao kiến thức, như kiến thức về phần vật liệu nano, 

vật liệu DMS, tinh thể quang tử... 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Vật liệu từ  

1.1. Mở đầu 

1.2. Phân loại vật liệu từ 

1.3. Phương pháp chế tạo 

1.4. Ứng dụng của vật liệu từ 

1.5. Vật liệu từ trở 

1.6. Vật liệu perovskite 

1.7. Hiệu ứng Magneto Caloric Effect (MCE) 

Chương 2. Vật liệu bán dẫn  

2.1. Định nghĩa 

2.2. Cấu trúc vùng năng lượng 
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2.3. Phân loại vật liệu bán dẫn 

2.4. Các tính chất động 

2.5. Những cấu trúc cơ bản trong linh kiện bán dẫn 

2.6. Tính chất quang của vật liệu bán dẫn 

2.7. Công nghệ chế tạo vật liệu bán dẫn 

2.8. Ứng dụng của vật liệu bán dẫn trong các linh kiện bán dẫn 

2.9. Bán dẫn bán từ  

Chương 3. Vật liệu quang học  

3.1.  Vật liệu quang sợi 

3.2. Sợi quang tiên tiến 

3.3. Tinh thể photonic  

Chương 4. Vật liệu có cấu trúc nano  

4.1 Vật liệu nano 

4.2. Giếng lượng tử bán dẫn 

4.3. Chấm lượng tử và ứng dụng 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

 

9. Học liệu 

Tài liệu tham khảo:  

[1] Sabar D. Hutagalung (2012), Materials science and technology, Janeza Trdine 9, 

51000 Rijeka, Croatia. 
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[2] Physics of Materials, Essential concepts of Solid-State Physics (2016), Wiley 

[3] Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thảo (CB), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng, Từ học và siêu dẫn 

b) NEW TECHNOLOGY AND MATERIALS/VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ 

MỚI                                                                                                          

                        - Code:  115136 

                    - Number of Credits: 2 (18,24,0) 

                      - Course Management: Department of physics. 

                    - Prerequisites: English for advanced physics. 

1. Course description 

The module provides an overview of current advanced materials including: 

magnetic materials, semiconductor materials, optical materials and nanomaterials. 

Covering the development picture of new materials today and the application of these 

materials in technique and our life. 

Archived abilities:  Students know how to update, classify and know the application of 

new materials and new technologies. 

2. Learning goals 

2.1. Knowledge.  

By the end of this coure, the students will be able to understand clearly basic 

physics related to the high school physics program in order to help students who will 

be able to better teach at high school. 

2.2. Skills.  

The students will be able to access some topics of modern physics and 

technology, understand these problems in order to improve knowledge such as 

fundamental knowledge of nanomaterials, photonic materials, DMS materials. 

3. Detailed content 

Chapter 1. Magnetic Materials                                                                        

1.1. Introduction 

1.2. Classification of Magnetic Material 

1.3. Manufacturing Methods 

1.4. Applications of Magnetic Materials 

1.5. Magnetic Resistance Materials 

1.6. Perovskite Materials 

1.7. Magnetocaloric Effect (MCE) 

Chapter 2. Semiconductor materials                                                                

2.1. Definition 

2.2. Energy Band Structures 

2.3. Classification of Semiconductor Materials 

2.4. Dynamic properties 

2.5. Basic Structures of  Semiconductor Components 

2.6. Optical properties of semiconductor materials. 

2.7. Semiconductor Materials Manufacturing Technology 



 

184 

 

2.8. Applications of Semiconductor Materials for Semiconductor Devices 

2.9. Magnetic semiconductor 

Chapter  3. Optical Materials                

3.1.  Fiber Optic Materials 

3.2. Advanced Optical Fibers 

3.3. Photonic Crystals  

Chapter  4. Nanostructured materials                                                        

4.1 Nanomaterials 

4.2. Semiconductor Quantum Wells 

4.3. Quantum Dots and  their Applications 

4. Requirements 

-   Students have to attend at least 80% of course process in the class. 

-   Have the learning books and do exercise, talk at seminar due to the 

requirements  

    of lecturer 

5. Teaching method  

           Lecturing, classroom discussion. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 

7. Equipments 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

Further reading books  

[1] Sabar D. Hutagalung (2012), Materials science and technology, Janeza Trdine 9, 

51000 Rijeka, Croatia. 

[2] Physics of Materials, Essential concepts of Solid-State Physics (2016), Wiley 

[3] Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thảo (CB), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng, Từ học và siêu dẫn. 

 

9.41. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH/ English for physics            

- Mã số học phần: 115112 
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- Số tín chỉ: 4 (36; 48; 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Vật lý. 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 

1. Mô tả học phần: 

 Nội dung học phần: Học phần gồm kiến thức tiếng Anh chuyên ngành vật lí, 

các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết các nội dung vật lí bằng tiếng Anh từ đó người học có 

thể đọc hiểu, tra cứu, khai thác tài liệu vật lí bằng tiếng Anh phục vụ cho công việc 

giảng dạy và nghiên cứu về sau. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh chuyên 

ngành vật lý với cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

2. Mục tiêu học phần 

2 . Về kiến thức 

Kết thúc học phần, sinh viên nắm vững vốn từ, thuật ngữ tiếng Anh thường sử 

dụng trong vật lý, rèn luyện kỹ năng đọc dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và 

ngược lại các vấn đề vật lý, từ vật lý đại cương đến các vấn đề vật lý hiện đại. Sinh 

viên cũng được làm quen với cách viết, văn phong và luyện tập với một số bài đọc, 

công trình khoa học về vật lý, biết cách đọc các tài liệu về chuyên ngành Vật lý. Viết 

được các đoạn văn ngắn mô tả các hiện tượng vật lý. 

2 . Về kĩ năng 

 + Rèn luyện cho sinh viên bốn kỹ năng cơ bản nghe, nói, đọc, viết, trong đó tập 

trung vào kỹ năng đọc và viết.  

+ Sau khi học xong học phần này, sinh viên có trình độ cơ bản về tiếng Anh 

chuyên ngành, có khả năng đọc nhanh các bài đọc chuyên ngành Vật lý và tóm lược 

được nội dung chính của bài bằng tiếng Anh từ đó có thể sử dụng để nghiên cứu sâu 

vào vật lý nói riêng và khoa học nói chung. 

+ Biết cách thu thập thông tin từ các tài liệu tiếng anh liên quan đến các vấn đề 

đang nghiên cứu và biết trình bày vấn đề vật lý bằng tiếng Anh.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Unit 01 MOTION           

READING PASSAGE 

Motion, speed and velocity 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

Noun clauses 

1. That - clause 

2. Wh-interrogative clause  

PRACTICE PROBLEMS SOLVING 

Describing movements and actions 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 
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Task two: Vietnamese - English translation 

Unit 02 GRAVITATION         

READING PASSAGE 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A) Modal verbs to express certainty or possibility  

B) Past perfect tense 

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

Unit 03 OPTICS           

READING PASSAGE 

Spectral analysis 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

The passive 

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

Simple experiment description  

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese – English Translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Radioactive decomposition 

Unit 04 WEIGHT AND MASS        

READING PASSAGE 

Weight and weightlessness 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

I) If-clauses 

II) Special patterns of comparison  

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

Describing process in chronological order 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 
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Elasticity and friction 

Unit 05 ENERGY         

READING PASSAGE 

Friction, Internal energy, and Heat 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

Present participle with some special functions  

PRACTICE 

PROBLEM – SOLVING  

Paragraph building 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 06 QUANTUM PHYSICS        

READING PASSAGE 

Making macroscopic models 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

The infinitive 

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

Paragraph building 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 07 MAGNETISM         

READING PASSAGE 

Earth’s magnetic field  

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

The gerund 

PRACTICE 

PROBLEM-SOLVING 

Paragraph building 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 
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FREE-READING PASSAGE 

Electricity and Magnetism  

Unit 08 PHASE OF MATTER        

READING PASSAGE 

The solid state and the structure of Solids 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A) Noun clause  

B) Patterns expressing result 

PRACTICE 

PROBLEM-SOLVING 

Writing a summary 

TRANSLATIONKEY- TERMS. 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 09 ELECTRIC CHARGE        

READING PASSAGE 

Electric charge and a measure for the quantity of charge 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A review of prepositions 

PRACTICE 

PROBLEM - SOLVING 

Writing a report on research 

TRANSLATION 

KEY TERMS 

FREE- READING PASSAGE 

Unit 10 NUCLEAR PHYSICS        

READING PASSAGE 

Explaining fission and fusion 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A) Some confusing pairs of conjunctions 

B) Adverbs with two forms 

PRACTICE 

PROBLEM - SOLVING 

Writing research report  

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 11: SPEAKING AND WRITING       
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3.1. Guidelines for preparing research Report 

3.2. Writing a research report 

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu bắt buộc  

[1].  Ho Huyen, English for students of physics – vol 1, vol2. NXB ĐHQGHN, (2007). 

 

9.41. ENGLISH FOR PHYSICS/ Tiếng Anh chuyên ngành Vật lý  

            - Code:  115112 

            - Number of Credits: 4 (36; 48; 0) 

            - Course Management: Department of Physics 

            - Prerequisites: English 1, English 2, English 3. 

1. Course description 

         The course provides for students knowledge of English in physics, training 

listening, speaking, reading and writing skills English for Physics to help students to 

read, look up and exploit physics materials in English for teaching and study later. 

          Archived abilities: Students are proficient at using English for physics with all 

four skills of listening, speaking, reading and writing 
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2. Course goals 

2.1. Knowledge. By the end of the course students will be able to: 

-  master the vocabulary and terminology often used in physics, train skills in 

translating documents from English to Vietnamese and vice versa with physics 

problems including general physics and modern physics issues.  

- be familiar with writing, style of writing and practice with documents of 

physics science. 

- write short paragraphs describing physics phenomena. 

2 . Skills.  
+ interact with academic physics content: reading, writing, listening, speaking; 

focusing on reading and writing skills.  

+ have a basic level of English majors, able to quickly read the readings 

specialized physics and summarizes the main content of the article in English, from 

which they can use to delve into particular physics and science in general.  

+ know how to collect information from English documents related to the 

physics problems and enable to present physics problems in English. 

3. Detailed content 

Unit 01 MOTION           

READING PASSAGE 

Motion, speed and velocity 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

Noun clauses 

1. That - clause 

2. Wh-interrogative clause  

PRACTICE PROBLEMS SOLVING 

Describing movements and actions 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

Unit 02 GRAVITATION         

READING PASSAGE 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A) Modal verbs to express certainty or possibility  

B) Past perfect tense 

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

Unit 03 OPTICS           
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READING PASSAGE 

Spectral analysis 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

The passive 

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

Simple experiment description  

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese – English Translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Radioactive decomposition 

Unit 04 WEIGHT AND MASS                  

READING PASSAGE 

Weight and weightlessness 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

I) If-clauses 

II) Special patterns of comparison  

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

Describing process in chronological order 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Elasticity and friction 

Unit 05 ENERGY         

READING PASSAGE 

Friction, Internal energy, and Heat 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

Present participle with some special functions  

PRACTICE 

PROBLEM – SOLVING  

Paragraph building 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 
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KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 06 QUANTUM PHYSICS        

READING PASSAGE 

Making macroscopic models 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

The infinitive 

PRACTICE 

PROBLEM SOLVING  

Paragraph building 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 07 MAGNETISM         

READING PASSAGE 

Earth’s magnetic field  

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

The gerund 

PRACTICE 

PROBLEM-SOLVING 

Paragraph building 

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Electricity and Magnetism  

Unit 08 PHASE OF MATTER        

READING PASSAGE 

The solid state and the structure of Solids 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A) Noun clause  

B) Patterns expressing result 

PRACTICE 

PROBLEM-SOLVING 

Writing a summary 

TRANSLATIONKEY- TERMS. 



 

193 

 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 09 ELECTRIC CHARGE        

READING PASSAGE 

Electric charge and a measure for the quantity of charge 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A review of prepositions 

PRACTICE 

PROBLEM - SOLVING 

Writing a report on research 

TRANSLATION 

KEY TERMS 

FREE- READING PASSAGE 

Unit 10 NUCLEAR PHYSICS        

READING PASSAGE 

Explaining fission and fusion 

READING COMPREHENSION 

GRAMMAR IN USE 

A) Some confusing pairs of conjunctions 

B) Adverbs with two forms 

PRACTICE 

PROBLEM - SOLVING 

Writing research report  

TRANSLATION 

Task one: English-Vietnamese translation 

Task two: Vietnamese - English translation 

KEY TERMS 

FREE-READING PASSAGE 

Unit 11: SPEAKING AND WRITING       

3.1. Guidelines for preparing research Report 

3.2. Writing a research report 

4. Requirements 

- Students are required to take part in at least 80% classes of the course syllabus.  

- Students have to prepare full documentation, reference materials and participate 

fully in theoretical lessons and do homework.  

- Students have to complete all the exercises and tests as prescribed. 

5. Teaching method  

           Lecturing, presentation, discussion, practice in groups. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 
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7. Equipments 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

9.1. Required books 

 [1].  Ho Huyen, English for students of physics – vol 1, vol2. NXB ĐHQGHN, (2007). 

 

9.42.  TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH/ INFORMATICS FOR PHYSICS     

                  - Mã số học phần:  115114 

                  - Số tín chỉ: 3 (27,10,26) 

                 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Vật lý 

                 - Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Trên cơ sở một phần mềm cụ thể (Matthematica/ Matlab, 

Maple...) trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phương pháp số, lập trình giải các bài 

toán cơ bản như: hệ phương trình tuyến tính, biến đổi và tính toán ma trận, tích phân 

số và giải phương trình vi phân.Tính toán mô phỏng các bài toán liên quan đến Vật lý. 

         Năng lực đạt được: Sinh viên nhận diện và biết cách sử dụng các phần mềm cụ 

thể như: Matthematica/ Matlab, Maple.. Lập trình giải các bài toán cơ bản như: hệ 

phương trình tuyến tính, biến đổi và tính toán ma trận, tích phân số và giải phương 

trình vi phân bằng cách sử dụng phương pháp số. Tính toán mô phỏng được các bài 

toán liên quan đến Vật lý. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

-Biết quy trình giải một bài toán trên máy tính và một số phương pháp giải các 

bài toán cơ bản: tìm nghiệm phương trình, giải hệ phương trình tuyến tính, tính tích 

phân, tìm nghiệm phương trình vi phân trên máy tính. 

- Tính toán mô phỏng các bài toán liên quan đến Vật lí. 

2.2. Về kĩ năng 

-Vận dụng các kiến thức đã học về lập trình để viết được chương trình giải một 

số bài toán đơn giản thường gặp trong Vật lí. 

-Biết cách chọn lọc thuật toán tối ưu cho một số bài toán cụ thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Mở đầu 

1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình và phần mềm máy tính 

1.2. Một số phần mềm thông dụng (Mathematica/ Maple/ Matlab, ...) 
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1.3. Cấu trúc chung của một chương trình máy tính 

Chương 2. Nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính 

2.1. Phương pháp Cramer 

2.2. Phương pháp khử Gauss 

2.3. Phương pháp khử Gauss-Jordan 

Bài tập chương 2. 

Chương 3. Ước lượng bằng số các đạo hàm và tích phân 

3.1. Ngoại suy Richardson cho các đạo hàm 

3.2. Ước lượng bằng số các tích phân 

3.2.1. Quy tắc hình thang 

3.2.1.1. Thuật toán 

3.2.1.2. Chương trình máy tính 

3.2.2. Quy tắc Simpson 

3.2.2.1. Thuật toán 

3.2.2.2. Chương trình máy tính 

Bài tập chương 3. 

Chương 4. Nghiệm bằng số các phương trình vi phân, tích phân 

4.1. Giải phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta 

4.1.1. Phương pháp Runge-Kutta 

4.1.2. Thuật toán 

4.1.3. Chương trình máy tính 

4.2. Giải phương trình tích phân Fredholm 

4.2.1. Thuật toán 

4.2.2. Chương trình máy tính 

Bài tập chương 4. 

Chương 5. Biểu diễn đồ thị trong vật lí 

5.1. Khởi tạo các hàm vẽ đồ thị 

5.2. Các tùy chọn (options) của đồ thị 

5.3. Đồ thị trong không gian 2 chiều 

5.4. Đồ thị trong không gian 3 chiều 

5.5. Đồ thị đường viền (contour) và đồ thị mật độ (density) 

5.6. Biểu diễn động của đồ thị 

Bài tập chương 5. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. William Palm III (2011), Introduction to matlab for engineers, ISBN 978-0-07-

353487-9 

[2].  Nicholas J. Giordano (2006), Computational Physics, 2nd Edition, Prentice Hall  

[3]. Nguyễn Hoàng Hải (2007), Lập trình MatLab và ứng dụng. NXB KHKT. 

[4]. Phạm Khắc Hùng (2014), Kĩ thuật mô phỏng trong vật lí. NXB ĐHSP. 

 

9.42. INFORMATICS FOR PHYSICS/TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH     

                        - Code:  115114 

                        - Number of Credits: 3 (27,10,26) 

                        - Course Management: Department of Physics 

                        - Prerequisites: General physics. 

1. Course description 

 On the basis of a specific software (Matthematica / Matlab, Maple …) equips 

students with skills using numerical methods, programming solutions to basic 

problems such as linear, transforming and Matrix calculation, numerical integration 

and differential equation solving. Calculating simulation of problems related to 

Physics. 

 Archived abilities: Students identify and know how to use specific software 

such as: Matthematica / Matlab, Maple .. Solve basic problems such as linear 

equations, matrix transformation and calculation, numerical integration and differential 

equations using numerical methods. Calculate and simulate physics-related problems. 

2. Course goals 

2.1. Knowledge 

- Know the process of solving a problem on a computer and some methods to solve 

basic problems: find the equation, solve the system of linear equations, calculate the 

integral, find the solution of differential equations on computers. 

http://www.physics.purdue.edu/~ng/homepage.html
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- Calculating simulation problems related to Physics. 

2.2. Skills. 

- Applying the knowledge learned about programming to write a program to solve 

some simple problems commonly encountered in Physics. 

- Know how to select the optimal algorithm for some specific problems. 

3. Detailed content 

Chapter 1.Introduction 

1.1. Introduction to programming languages and computer software 

1.2. Some popular software (Mathematica / Maple / Matlab, …) 

1.3. General structure of a computer program 

Chapter 2. Experiments of linear algebraic equations   

2.1. Cramer method 

2.2. Gauss reduction method 

2.3. Gauss-Jordan reduction method 

Exercise chapter 2. 

Chapter 3. Estimate by number of derivatives and integrals  

3.1. Extrapolate Richardson for derivatives 

3.2. Estimate by the number of integrals 

3.2.1. Trapezoidal rules 

3.2.1.1. Algorithm 

3.2.1.2. Computer Programs 

3.2.2. Simpson’s rules 

3.2.2.1. Algorithm 

3.2.2.2. Computer Programs 

Exercise chapter 3. 

Chapter 4. Test by number of differential and integral equations 

4.1. Solve differential equations by Runge-Kutta method 

4.1.1. Runge-Kutta method 

4.1.2. Algorithm 

4.1.3. Computer Programs 

4.2. Solve the Fredholm integral equation 

4.2.1. Algorithm 

4.2.2. Computer Programs 

Exercise chapter 4. 

Chapter 5. Graphical representation in physics 

5.1. Initialize graphing functions 

5.2. Options of the graph 

5.3. Graphs in 2-dimensional space 

5.4. Graphs in 3-dimensional space 

5.5. Contour graphs (contour) and density graphs (density) 

5.6. Dynamic representation of the graph 

Exercise chapter 5. 
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4. Requirements 

-  Students have to attend at least 80% of course process in the class. 

-  Have the learning books and do exercise, talk at seminar due to the 

requirements of lecturer. 

5. Teaching method  

           Lecturing, classroom discussion. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 

7. Equipments 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

 Required books 

[1]. William Palm III (2011), Introduction to matlab for engineers, ISBN 978-0-07-

353487-9 

[2].  Nicholas J. Giordano (2006), Computational Physics, 2nd Edition, Prentice Hall  

[3]. Nguyễn Hoàng Hải (2007), Lập trình MatLab và ứng dụng. NXB KHKT. 

[4]. Phạm Khắc Hùng (2014), Kĩ thuật mô phỏng trong vật lí. NXB ĐHSP. 

 

9.43. VẬT LÝ BÁN DẪN/ SEMICONDUCTOR PHYSICS 

                   - Mã số học phần:  115121 

                  - Số tín chỉ: 2 (18; 24; 0) 

                  - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Vật lý 

                  - Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử, Vật lý chất rắn. 

 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Cơ sở vật lý của các vật liệu rắn, trong đó tập trung khảo 

sát tính chất dẫn điện của vật liệu bán dẫn. Học phần này gồm 5 chương: Chương 1 

trình bày các khải niệm cơ bản và kiến thức về cơ học lượng tử và vật lý chất rắn. 

Chương 2 trình bày về vật liệu bán dẫn điển hình (Si), về các đặc tính của hạt tải điện, 

các quá trình động học của hạt tải trong bán dẫn. Chương 3 khảo sát lớp tiếp xúc trong 

các điều kiện cân bằng, khi phân cực thuận và phân cực ngược, về đặc tuyến của các 

http://www.physics.purdue.edu/~ng/homepage.html
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tiếp xúc đó. Chương 4 khảo sát về Chuyển tiếp kim loại – bán dẫn và chương 5 là phần 

Chuyển tiếp kim loại-điện môi – bán dẫn (MOS) 

         Năng lực đạt được: Sinh viên hiểu được, giải tích được các hiện tượng liên quan 

đến các kiến thức vật lý về các vật liệu bán dẫn và công nghệ chế tạo các thiết bị bán 

dẫn như: kim loại, bán dẫn, điện môi, chuyển tiếp kim loại – bán dẫn, chuyển tiếp kim 

loại-điện môi – bán dẫn,.. Sinh viên giải thích được các tính chất của vật liệu bán dẫn, 

nắm vững đặc tính làm việc của các thiết bị bán dẫn phổ biến như điốt, transistor 

lưỡng cực, transistor trường, các vi mạch bán dẫn, các thiết bị quang bán dẫn,… và 

hiểu được quy trình chế tạo các linh kiện bán dẫn đó. 

2. Mục tiêu học phần: 

 2.1. Về kiến thức 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức vật lý về các vật liệu bán dẫn và công nghệ chế 

tạo các thiết bị bán dẫn. SV phải giải thích được các tính chất của vật liệu bán dẫn, 

nắm vững đặc tính làm việc của các thiết bị bán dẫn phổ biến như điốt, transistor 

lưỡng cực, transistor trường, các vi mạch bán dẫn, các thiết bị quang bán dẫn,… và 

hiểu được quy trình chế tạo các linh kiện bán dẫn đó. 

 2.2. Về kĩ năng 

Tăng cường khả năng tư duy thực nghiệm cho sinh viên, phát triển kỹ năng tìm kiếm 

và chiếm lĩnh tri thức từ các nguồn tài liệu khác nhau, đặc biệt là Internet và các tài 

liệu tiếng nước ngoài để cập nhật kiến thức. Khả năng trình bày vấn đề và hoạt động 

nhóm cũng được phát triển khi tham gia học phần này. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Phần 1. Vật liệu bán dẫn 

Chương 1. Tống quan về vật liệu rắn  ...................................................................................  

 1.1 Giới thiệu (tự đọc) 

 1.2 Tinh thể và các cấu trúc tinh thể của chất rắn 

 1.3 Cấu trúc vùng năng lượng của chất rắn. Phân loại chất rắn 

 1.4 Phân loại vật liệu rắn: kim loại, bán dẫn, và điện môi (tự đọc) 

 Bài tập chương 1 

Chương 2 Vật liệu bán dẫn ....................................................................................................  

 2.1 Giới thiệu (Tự đọc) 

 2.2 Các tính chất cơ bản về vật liệu bán dẫn 

 2.2.1 Hạt tải trong bán dẫn. Điện tử và lỗ trống (tự đọc) 

 2.2.2 Mật độ trạng thái hạt tải trong bán dẫn 

 2.3 Sự phân bố các hạt tải trong bán dẫn. Hàm Fermi-Dirac (tự đọc) 

 2.4 Các quá trình động học của hạt tải trong bán dẫn  

 Bài tập chương 2. 

Seminar 1: Vật liệu bán dẫn nano 

Chương 3. Chuyển tiếp P-N ..................................................................................................  

 3.1 Sự tạo thành chuyển tiếp P-N (tự đọc) 

 3.2 Giản đồ năng lượng của chuyển tiếp P-N( tự đọc) 

 3.3 Thế tiếp xúc – Bề rộng miền nghèo 
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 3.4 Chuyển tiếp P-N khi phân cực thuận (tự đọc) 

 3.5 Chuyển tiếp P-N khi phân cực ngược (tự đọc) 

 3.6 Điện dung khuếch tán và hàng rào điện dung 

 3.7. Sự phá hỏng chuyển tiếp P-N – Hiệu ứng thác lũ (tự đọc) 

 Bài tập chương 3 

Chương 4. Chuyển tiếp kim loại – bán dẫn ...........................................................................  

 4.1 Sự tạo thành chuyển tiếp kim loại – bán dẫn (tự đọc) 

 4.2 Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động 

 4.3 Giản đồ năng lượng (tự đọc) 

 4.3 Đặc tuyến vôn-ampe của chuyển tiếp kim loại – bán dẫn (tự học) 

 4.4 Các tham số của diode Shottky (tự đọc) 

 4.5 Tiếp xúc Ohm (tự đọc) 

Chương 5. Chuyển tiếp kim loại-điện môi – bán dẫn (MOS) ...............................................  

 5.1 Sự tạo thành chuyển tiếp kim loại – điện môi – bán dẫn (tự đọc) 

 5.2 Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của chuyển tiếp MOS 

 5.3 Giản đồ năng lượng (tự đọc) 

 5.4 ứng dụng của chuyển tiếp kim loại- điện môi- bán dẫn. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học.  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ 

học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cán 

bộ giảng dạy. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy chiếu đa năng, 

máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia 

nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành 

thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu tham khảo  

[1] D. Neaman (2003), Semiconductor Physics and Devices, McGraw Hill 
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[2] J. P. Colinge (2002), Physics of Semiconductor Devices. Kluwer Acad. Pub 

 

 

43)  SEMICONDUCTOR PHYSICS/VẬT LÝ BÁN DẪN    

                     - Code:  115121 

                     - Number of Credits: 2 (18,24,0) 

                     - Course Management: Department of Physics 

                    - Prerequisites: Solid state phyics, Quantum Physics. 

1. Course description 

              The "Semiconductor Physics" module presents the physical basis of solid 

materials, focusing on investigating the electrical conductivity of semiconductor 

materials. This section consists of 5 chapters: Chapter 1 presents basic concepts and 

knowledge of quantum mechanics and solid physics. Chapter 2 presents typical 

semiconductor materials (Si), about the characteristics of carriers, the kinetic processes 

of load particles in semiconductors. Chapter 3 examines the exposure layer in 

equilibrium conditions, when forward polarization and reverse polarization, about the 

characteristics of those contacts. Chapter 4 survey on Metal - Semiconductor 

Transitions and Chapter 5 Transition of metals - dielectric - semiconductor (MOS) 

                Archived abilities: Students understand and analyze phenomena related to the 

physical knowledge of semiconductor materials and the technology of making 

semiconductor devices such as metal, semiconductor,dielectric, needle transition metal 

- semiconductor, transition metal-dielectric- semiconductor, .. Students can explain the 

properties of semiconductor materials, master the working characteristics of common 

semiconductor devices such as diodes, bipolar transistors, field transistors, 

semiconductor circuits, and optical semiconductor devices, ... and understand the 

process of making those semiconductor components. 

 

2. Course goals 

2.1. Knowledge 

Equipping students with physical knowledge of semiconductor materials and 

semiconductor manufacturing technology. Students must explain the properties of 

semiconductor materials, master the working characteristics of common 

semiconductor devices such as diodes, bipolar transistors, field transistors, 

semiconductor circuits, semiconductor optical devices. , ... and understand the process 

of making those semiconductor components. 

2.2. Skills. 

Enhance the ability to think empirically for students, develop the skills to 

search and dominate knowledge from different sources, especially the Internet and 

foreign language documents to update knowledge. The ability to present problems and 

group activities was also developed when participating in this session. 

3. Detailed content 



 

202 

 

Part 1. Semiconductor materials 

Chapter 1. Overview of solid materials      

1.1 Introduction (self-reading) 

1.2 Crystals and crystalline structures of solids 

1.3 Structure of the energy region of solids. Classification of solids 

1.4 Classification of solid materials: metal, semiconductor, and dielectric (self-

reading) 

Exercise chapter 1 

Chapter 2 Semiconductor materials     

2.1 Introduction (Self-reading) 

2.2 Basic properties of semiconductor materials 

2.2.1 Carriers in semiconductors. Electronics and holes (self-reading) 

2.2.2 Carriers density in semiconductor 

2.3 Distribution of Carriers in semiconductors. Fermi-Dirac function (self-reading) 

2.4 Kinetic processes of Carriers in semiconductors 

Exercise chapter 2. 

Seminar 1: Nano semiconductor material 

Chapter 3. P-N forwarding      

3.1 The creation of P-N transitions (self-reading) 

3.2 Energy schema of P-N transition (self-reading) 

3.3 Exposure - Poor domain width 

3.4 Forwarding P-N when forward biasing (self-reading) 

3.5 P-N transition when reverse polarity (self-reading) 

3.6 Diffusion capacitance and capacitive barrier 

3.7. P-N transition failure - Flood waterfall effect (self-reading) 

Exercise chapter 3 

Chapter 4. Transition metal – semiconductor    

4.1 Metal-semiconductor transition formation (self-reading) 

4.2 Structure and principles of operation 

4.3 Energy schema (self-reading) 

4.3 Volt-ampere linear characteristics of metal-semiconductor transition (self-study) 

4.4 Parameters of Shottky diode (self-reading) 

4.5 Ohm contact (self-reading) 

Chapter 5. Metal-dielectric-semiconductor transition (MOS)      

5.1 Metallic transition - dielectric - semiconductor (self-reading) 

5.2 Structure and operating principle of MOS relay 

5.3 Energy schema (self-reading) 

5.4 Application of metal transition - dielectric-semiconductor. 

4. Requirements 

-  Students have to attend at least 80% of course process in the class. 

-  Have the learning books and do exercise, talk at seminar due to the 

requirements of lecturer. 
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5. Teaching method  

           Lecturing, classroom discussion. 

6. Consultancy plan 

In the process of teaching, lecturers are responsible for guiding students to find 

and read relevant references, and at the end of the module arrange at least one times to 

questions and problems of Students. 

7. Equipments 

Theoretical units are arranged in functional classrooms (with multi-function 

projectors, computers), if large classrooms need more microphones, speakers. The 

classrooms are large enough to be divided into discussion groups, with a full range of 

facilities: tables, projectors, computers for practice presentations, learning books at the 

library. 

8. Assessment  

There will be three processing tests, one mid-term test and a final written exam. 

The course grade will be determined in the ladder of 10 as follows: processing tests 

30%; mid-term test 20%, final exam 50%. 

9. Books 

Required books 

[1] D. Neaman (2003), Semiconductor Physics and Devices, McGraw Hill 

[2] J. P. Colinge (2002), Physics of Semiconductor Devices. Kluwer Acad. Pub  

 

 

9.44. Kiến tập sư phạm/Teaching practice observation       2TC (0;0;60) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học, Giáo dục học. 

 Nội dung học phần: Sinh viên kiến tập sư phạm tại các trường THPT về một số 

hoạt động:   

1) Tìm hiểu thực tế giáo dục: Tìm hiểu hoạt động của trường phổ thông; tìm hiểu nội 

dung công việc của người giáo viên, tổ bộ môn, những yêu cầu về phẩm chất năng lực 

đối với người giáo viên. Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách, cách đánh giá, cho điểm, xếp 

loại học lực và hạnh kiểm của học sinh.  

2) Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, tham gia hướng dẫn sinh hoạt Đoàn, văn nghệ, 

làm báo tường, thể dục thể thao, vui chơi với học sinh…  

3) Dự giờ để tìm hiểu các hoạt động dạy và học ở trên lớp. Soạn bài, dự giờ và lên 

lớp thực hành dạy (Chủ nhiệm) và tổ chức một số hoạt động giáo dục khác ở trường 

phổ thông ; Làm quen với công tác giảng dạy môn Vật lý ở trường trung học phổ 

thông, theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh. 

Năng lực đạt được: Sinh viên biết thu thập và xử lí thông tin về điều kiện giáo 

dục trong nhà trường và tình hình chung của địa phương, sử dụng các thông tin thu 
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được vào việc xây dựng kế hoạch dạy học dạy học và giáo dục; thuần thục kĩ năng 

giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ. 

Hình thành một số kỹ năng sư phạm cần thiết: kỹ năng dạy học, kỹ năng tổ chức 

các hoạt động giáo dục, kỹ năng điều khiển, lãnh đạo một tập thể học sinh, kỹ năng 

thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kỹ năng giải quyết các tình huống 

giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục... 

 

9.45. Thực tập sư phạm/Pedagogical Practicum         5TC (0;0;225) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần Vật lý, phương pháp dạy học môn Vật lý. 

Nội dung học phần: Sinh viên thực hành tại trường trung học phổ thông về các 

hoạt động gồm:  

1. Tìm hiểu thực tế việc dạy học ở trường thực tập 

Tìm hiểu thực tế giáo dục ở trường phổ thông; những kinh nghiệm giảng dạy của 

giáo viên trong trường; tình hình tại địa phương; các hoạt động khác của nhà trường và 

hoạt động của các đoàn thể cùng tham gia công tác giáo dục...; những chức năng, 

nhiệm vụ cơ bản của giáo viên… 

- Nghiên cứu chương trình, tài liệu sách giáo khoa, phòng bộ môn và thiết bị dạy 

học; nắm tình hình thực hiện chương trình và dạy học bộ môn cụ thể ở trường thực tập. 

2. Thực tập giảng dạy 

a. Sinh hoạt với tổ bộ môn 

- Tìm hiểu tình hình chung của tổ chuyên môn, tìm hiểu những khó khăn thuận lợi 

trong công tác giảng dạy, mục tiêu phấn đấu để trở thành GV dạy giỏi. 

- Nghiên cứu chương trình môn Vật lý, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, tìm 

hiểu cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phục vụ dạy học môn Vật lý. 

b. Dự giờ để rút kinh nghiệm 

- Tìm hiểu, phân tích cách tổ chức giờ giảng, điều khiển các hoạt động thu hút chú ý 

của HS nhằm phát huy tính tự giác, tích cực, năng động, sáng tạo và chủ động của học 

sinh (HS); 

- Tìm hiểu, phân tích cách nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để thực hiện các nhiệm vụ 

dạy học một giờ lên lớp. 

c. Về thực tập giảng dạy: 

-  Soạn giáo án, lập kế hoạch dạy học; Mỗi giáo sinh phải thực tập giảng dạy thao 

giảng 1 tiết và đánh giá 8 tiết. 
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Năng lực đạt được: Sinh viên biết vận dụng sáng tạo và sử dụng linh hoạt các 

phương pháp, phương tiện dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

của học sinh; Xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của học sinh; Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục; Thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục thông qua các hoạt động trong cộng đồng; Có kĩ năng tự học và học tập suốt đời, 

làm việc nhóm và làm việc độc lập, giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ, lập kế hoạch và 

tổ chức công việc hiệu quả, tìm kiếm và tự tạo việc làm. 

 

Khóa luận tốt nghiệp/Undergraduate Thesis        6TC (0;270;0) 

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:  

9.46-9.47. Chọn hai trong ba học phần vật lý  

a) Cơ sở Vật lý học/Fundamentals of Physics                       3TC (27;36;0) 

 - Mã học phần: 115109 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Học phần gồm các phần chính như sau: Phần Cơ học trình 

bày những vấn đề nâng cao theo hướng ứng dụng như giải bài toán cơ học các phương 

pháp động học, động lực học, hay phương pháp năng lượng.  Phần điện học trình bày 

những nội dung về phương pháp áp dụng định lý Oxtrogratsky-Gauss cho điện trường 

đều hay từ trường không đổi, giải các bài toán về dòng điện xoay chiều, dao động điện 

và ý nghĩa vật lý của hệ phương trình Maxwell. Bên cạnh đó học phần cũng trình bày 

các kiến thức phần Quang học. 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những kiến thức của cơ sở 

Vật lý học để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập ở nhà trường cũng như vận dụng 

được kiến thức đó trong công tác dạy học Vật lý ở trường phổ thông. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong phần này, sinh viên lĩnh hội:  

- Phương pháp động lực học và phương pháp năng lượng để giải các bài tập vật 

lý. 

- Phương pháp giải các bài toán động lực học chất rắn 

- Kiến thức về điện trường, từ trường 

- Ý nghĩa của hệ phương trình Maxwell cũng như thuyết lượng tử ánh sáng 

2.2. Về kỹ năng:  

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức nâng cao theo hướng ứng dụng vào trường 

phổ thông trong nội dung của các phần Cơ học, Điện học, Quang học. 

- Hình thành kỹ năng tiếp thu và vận dụng các kiến thức vào học tập, giảng dạy, 

kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc theo nhóm, cùng nhau thảo luận các 

vấn đề. 

3. Nội dung chi tiết học phần:  
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Chương 1. Mở đầu                              

1.1. Mô hình, lý thuyết và các định luật. 

1.2. Phép đo và độ bất định. Các chuẩn. 

1.3. Các hệ đơn vị. 

1.4. Thứ nguyên, đơn vị và độ chính xác. 

1.5. Các bước giải bài toán vật lý. 

Chương II. Động lực học chất điểm       

2.1. Phương trình cơ bản của động lực học chất điểm. 

2.2. Giải các bài toán vật lý theo phương pháp động lực học. 

2.3. Chuyển động tròn và lực hấp dẫn của Newton. 

2.4. Các lực bảo toàn và không bảo toàn. Công và năng lượng. 

2.5. Các định luật bảo toàn. 

2.6. Giải các bài toán vật lý theo phương pháp năng lượng. 

 Chương III. Động lực học vật rắn      

3.1. Động học của vật rắn chuyển động quanh một trục cố định. 

3.2. Động lực học của vật rắn chuyển động quanh một trục cố định. 

3.3. Cân bằng tĩnh của vật rắn và các điều kiện có cân bằng 

3.4. Giải các bài toán động lực học vật rắn. 

Chương IV. Điện trường tĩnh      

4.1. Điện trường và cường độ điện trường. 

4.2. Định lý Oxtrogratsky-Gauss (O – G) 

4.3. Rút ra định lý O – G từ định luật Coulomb. 

4.4. Tính điện trường bằng cách áp dụng định lý O – G. 

4.4. Hệ thức giữa E và V. Các bài toán áp dụng. 

Chương V. Từ trường và cảm ứng điện từ   

5.1. Từ trường của dòng điện không đổi. 

5.2. Mô men lực tác dụng lên một dòng điện kín. 

5.3. Chuyển động của hạt tích điện trong điện trường. 

5.4. Máy phát điện một chiều và xoay chiều. Điện trường cảm ứng. 

Chương VI. Các phương trình Maxwell. Sóng điện từ  

6.1. Dao động điện từ và mạch điện xoay chiều. 

6.2. Các phương trình Maxwell. 

6.3  Sự phát xạ các sóng điện từ. Tốc độ ánh sáng.    

Chương VII. Thuyết lượng tử ánh sáng. Photon 

7.1. Bản chất điện từ của ánh sáng. 

7.2. Hiệu ứng Compton.  

7.3. Bản chất hạt của ánh sáng. 

7.4. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 
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5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc:  

[1]. Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương, các nguyên lý và ứng dụng, 

Tập I, II, III. NXB GD, (2006). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Cao Long Vân, Vật lý đại cương,Tập I, II. NXB GD, (2008). 

 [2]. Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương. NXB GD, (1998). 

 

b)  Cơ sở Vật lý học hiện đại / Fundamentals of Modern Physics       3TC (27,36,0) 

 - Mã học phần: 115104 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Học phần gồm các phần chính như sau: Các luận điểm cơ 

bản của vật lý học hiện đại. Cơ sở của vật lý học hiện đại: thuyết tương đối và thuyết 

lượng tử. Một số vấn đề về vật lý hạt nhân, nguyên lý của các máy phát laser và một số 

hướng nghiên cứu mới trong vật lý hiện đại.  

         Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng tốt, linh hoạt các kiến thức Vật lý hiện 

đại vào giảng dạy ở trường phổ thông và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập ở 

nhà trường, giải thích được các hiện tượng vật lý liên quan trong khoa học kỹ thuật 

cũng như trong đời sống hiện nay. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong phần này, sinh viên lĩnh hội được các kiến thức về cơ sở của 

vật lý hiện đại, qua đó có khả năng nhìn nhận bao quát về bức tranh của vật lý học 

(bao gồm vật lí học cổ điển, vật lí học hiện đại).  

2.2. Về kỹ năng:  
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- Có kĩ năng phân tích, bình luận sự khác nhau về tư tưởng chủ đạo giữa vật lí 

học cổ điển với vật lí học hiện đại. 

- Hình thành kỹ năng tiếp thu và vận dụng các kiến thức vào học tập, giảng dạy, 

kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc theo nhóm, cùng nhau thảo luận các 

vấn đề. 

 

3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương 1 Thuyết tương đối                                    

1.1 Bức tranh của Vật lý học cổ điển. 

1.2 Thí nghiệm của Michelson-Morley và các tiên đề của thuyết tương đối 

1.3 Động học tương đối tính 

1.4 Động lực học tương đối tính 

1.5 Trường hấp dẫn và nguyên lý tương đương 

Chương 2 Thuyết lượng tử                                      

2.1 Giả thuyết lượng tử 

2.2 Cơ học lượng tử 

2.3 Nguyên tử theo cơ học lượng tử 

2.4 Spin của điện tử và tương tác spin-quỹ đạo 

2.5 Phân tử  

2.6 Tương tác giữa bức xạ điện từ  với vật chất 

Chương 3 Vật lý hạt nhân                                       

3.1 Cấu trúc hạt nhân nguyên tử 

3.2 Sự phóng xạ 

3.3 Phản ứng hạt nhân và năng lượng hạt nhân 

Chương 4 Laser và một số hướng nghiên cứu mới  

4.1 Sơ lược về laser 

4.2 Một số ứng dụng của laser 

4.3 Quang học phi tuyến 

4.4 Phổ học laser 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình 

đào tạo môn học. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy 

đủ các giờ học lý thuyết và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo 

quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng (có máy 

chiếu đa năng, máy vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ 

rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 
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- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

 [1]. Ronald Gautreau, William Savin,Ngô Phú An(BD), Vật lý hiện đại: Lý thuyết và 

Bài tập. NXB GD, (1999). 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Hồ Kim Quang,Narendra Kumar, Mời bạn làm quen với vật lý hiện đại,  NXB 

ĐHQGHN, (2007). 

 

c) Dạy học ngoại khóa môn Vật lý/ Extratime Teaching in Physics   3TC (27,36,0) 

- Mã học phần: 115108 

- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học vật lý 

1. Mô tả học phần:   

Nội dung học phần: Cơ sở lí luận dạy học ngoại khóa vật lý ở trường phổ 

thông: vai trò, vị trí, chức năng của dạy học ngoại khóa vật lý trong việc thực hiện mục 

tiêu giáo dục, nguyên tắc dạy học ngoại khóa, các hình thức và quy trình tổ chức hoạt 

động ngoại khóa vật lý, nội dung dạy học ngoại khóa, phương pháp và phương tiện 

dạy học ngoại khóa, xây dựng kế hoạch dạy học ngoại khóa.  

           Năng lực đạt được: Sinh viên có năng lực tổ chức và triển khai các chuyên đề 

hoạt động ngoại khóa như:Tổ chức dạ hội vật lý. Biết lập kế hoạch xây dựng câu lạc 

bộ “Nhà vật lý trẻ” và tổ chức ngoại khóa nhóm và ngoại khóa quần chúng trong 

hoạt động ngoại khóa vật lý. Hình thành năng lực nói, năng lực thuyết trình trước 

đám đông thông qua quá trình hoạt động ngoại khóa.  

2. Mục tiêu học phần 

2.1.Về kiến thức: 

Sinh viên nắm được cơ sở lý luận về dạy học ngoại khóa môn Vật lí ở trường 

phổ thông; 

1.2. Về kỹ năng: 

  Sinh viên bước đầu có kỹ năng lập kế hoạch dạy học ngoại khóa môn vật lý  và có  

khả năng triển khai kế hoạch hoạt động ngoại khóa một số chủ đề phù hợp với đối 

tượng học sinh THPT.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG        

1.1: Khái niệm dạy học ngoại khóa môn vật lý ở trường phổ thông 

1.1.1. Khái niệm dạy học ngoại khóa môn vật lý 

1.1.2. Vị trí của dạy học  ngoại khóa môn vật lý trong hoạt động  ngoại khóa ở trường 

phổ thông 
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1.1.3.  Vị trí của dạy học ngoại khóa môn vật lý trong hoạt động dạy học môn vật lý ở 

trường phổ thông 

1.2. Chức năng lý luận dạy học của hoạt động ngoại khóa vật lý 

1.2.1. Chức năng giáo dưỡng 

1.2.2. Chức năng giáo dục 

1.2.3. Chức năng phát triển tư duy 

1.2.4. Chức năng giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp 

1.3. Nguyên tắc dạy học ngoại khóa 

1.4. Mục tiêu, đối tượng của dạy học ngoại khóa môn vật lý. Nội dung dạy học ngoại 

khóa 

1.5. Phương pháp và phương tiện dạy học ngoại khóa môn vật lý 

1.6. Các hình thức dạy học ngoại khóa môn vật lý ở trường phổ thông 

1.6.1. Ngoại khóa theo nhóm 

1.6.2. Ngoại khóa quần chúng 

1.7. Quy trình triển khai hoạt động ngoại khóa vật lý 

1.7.1. Lập kế hoạch 

1.7.2. Thực hiện kế hoạch 

1.8. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa môn vật lý ở trường phổ thông 

 Chương 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN VẬT LÝ THEO 

NHÓM  

2.1. Câu lạc bộ “Nhà Vật lý trẻ” 

2.1.1. Mục tiêu và đối tượng dạy học 

2.1.2. Nội dung dạy học 

2.1.3. Phương pháp, phương tiện dạy học 

2.1.4. Hình thức tổ chức dạy học 

2.1.5. Kiểm tra đánh giá 

2.1.6. Thực hành lập kế hoạch xây dựng câu lạc bộ “Nhà vật lý trẻ” (xê-mi-na số 1) 

2.2. Phụ đạo học sinh yếu kém về vật lý 

2.2.1. Mục tiêu và đối tượng dạy học 

2.2.2. Nội dung dạy học 

2.2.3. Phương pháp, phương tiện dạy học 

2.2.4. Hình thức tổ chức dạy học 

2.2.5. Kiểm tra đánh giá 

2.3. Câu lạc bộ “kỹ sư trẻ” 

2.3.1. Mục tiêu và đối tượng dạy học 

2.3.2. Nội dung dạy học 

2.3.3. Phương pháp, phương tiện dạy học 

2.3.4. Hình thức tổ chức dạy học 

2.3.5. Kiểm tra đánh giá 

2.3.6. Thực hành lập kế hoạch   xây dựng  câu lạc bộ “kỹ sư trẻ” (xê-mi-na số 2) 

Chương 3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA QUẦN CHÚNG MÔN 

VẬT LÝ  
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3.1. Dạ hội vật lý 

3.1.1. Mục tiêu và đối tượng dạy học 

3.1.2. Nội dung dạy học 

3.1.3. Phương pháp, phương tiện dạy học 

3.1.4. Hình thức tổ chức dạy học 

3.1.5. Kiểm tra đánh giá 

3.1.6. Thực hành lập kế hoạch tổ chức Dạ hội vật lý (xê-mi-na số 3) 

3.2. Nói chuyện chuyên đề 

3.2.1. Mục tiêu và đối tượng dạy học 

3.2.2. Nội dung dạy học 

3.2.3. Phương pháp, phương tiện dạy học 

3.2.4. Hình thức tổ chức dạy học 

3.2.5. Kiểm tra đánh giá 

3.2.6. Thực hành lập kế hoạch nói chuyện chuyên đề  (xê-mi-na số 4) 

3.3. Báo tường, báo bảng 

3.4. Triển lãm Vật lý 

3.5. Kết hợp ngoại khóa nhóm và ngoại khóa quần chúng trong hoạt động ngoại khóa 

vật lý 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu 

luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học: 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

 -Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 

trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. NXB ĐHQGHN, (2008). 

[2]. Đỗ Hương Trà, Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ 

thông. NXB ĐHSP, (2012).   

 

d) Lý luận và phương pháp dạy học vật lý/ Theory and Methods of Teaching 

physics                                                                                

- Mã học phần: 115111 
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- Số tín chỉ học tập:  3 (27/36/0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên. 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học vật lý 

1. Mô tả học phần:   

Nội dung học phần: Các cơ sở lý luận về dạy học vật lý: nhiệm vụ, nội dung, 

phương pháp, phương tiện dạy học vật lý, hình thức tổ chức dạy học Vật lý ở trường 

THPT; Cấu trúc chương trình vật lý THPT; Dạy học Bài tập vật lý ở trường THPT; Sử 

dụng Thí nghiệm trong dạy học vật lý ở trường THPT; Nội dung và phương pháp dạy 

học một số Khái niệm và Định luật vật lý cốt lõi của chương trình Vật lý THPT.   

          Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng thành thạo các hình thức tổ chức dạy 

học cho mỗi loại hình bài học vật lý. Sinh viên thiết kế thành thạo được các loại hình 

giáo án tương ứng với các loại hình bài học và kết hợp thành thạo các phương tiện 

dạy học hiện đại cũng như sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học. Biết lựa chọn 

được phương pháp dạy học phù hợp nhất cho mỗi nội dung kiến thức và cho mỗi đề 

tài cụ thể. 

2. Mục tiêu học phần 

  2.1. Về kiến thức:   

Hệ thống hóa được các cơ sở lý luận về phương pháp dạy học Vật lý, cấu trúc 

của chương trình vật lý THPT, nội dung và phương pháp dạy học những loại kiến thức 

đặc thù của môn vật lý ở trường THPT.  

  2.2. Về kỹ năng:  

Phân tích được nội dung và thiết kế được tiến trình dạy học một số bài học điển 

hình của môn vật lý ở trường THPT;  

3. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƯƠNG 1.  LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÝ       

1.1.Mục tiêu, nhiệm vụ của dạy học vật lý ở trường phổ thông 

1.2. Đường lối chung thực hiện nhiệm vụ dạy học vật lý ở trường phổ thông 

1.3. Nhiệm vụ giáo dưỡng 

1.3.1 Yêu cầu của việc hình thành những kiến thức vật lý cơ bản 

1.3.2. Giảng dạy khái niệm vật lý ở trường THPT 

1.3.3 Giảng dạy định luật vật lý ở trường THPT 

1.3.4 Giảng dạy thuyết vật lý ở trường THPT 

1.3.5 Giảng dạy các ứng dụng kỹ thuật của vật lý ở trường THPT 

1.3.6 Bồi dưỡng các phương pháp nhận thức của vật lý cho HS 

1.4. Phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của HS trong dạy học vật lý 

1.5. Giáo dục tư tưởng trong dạy học vật lý 

1.6. Giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong dạy học vật lý 

1.7. Dạy học giải quyết vấn đề trong môn vật lý 

1.8. Bài tập trong DHVL 

1.9. Phương tiện dạy học vật lý 

1.9.1. Đại cương về phương tiện dạy học vật lý 

1.9.2. Sử dụng bảng trong DHVL 
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1.9.3. Sử dụng sách giáo khoa trong DHVL 

1.9.4. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý 

1.9.5. Sử dụng máy vi tính trong DHVL 

CHƯƠNG 2.  PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  

                     MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA VẬT LÝ THPT    

2.1. Tổng quan về chương trình vật lý THPT hiện hành 

2.2. Cấu trúc phần Cơ học 10; Phân tích nội dung và phương pháp giảng dạy một số 

bài học điển hình phần Cơ học vật lý 10.  

2.3. Cấu trúc phần Nhiệt học 10; Phân tích  Nội dung và phương pháp giảng dạy một 

số bài học điển hình phần Nhiệt học vật lý 10.  

2.4. Cấu trúc phần Điện học 11; Phân  tích Nội dung và phương pháp giảng dạy một 

số bài học điển hình phần Điện học vật lý 11.  

2.5. Cấu trúc phần Quang học 11; Phân  tích Nội dung và phương pháp giảng dạy một 

số bài học điển hình phần Quang học vật lý 11.  

2.6. Cấu trúc phần  Dao động và sóng  11; Phân  tích Nội dung và phương pháp giảng 

dạy một số bài học điển hình phần Dao động và sóng Vật lý 12. 

 

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ  THPT    

3.1. Dạy học bài tập Cơ học  

3.1.1. Phương pháp đặc thù giải bài tập cơ học 

3.1.2. Thực hành giải và xử lý sư phạm các bài tập  Cơ học  

3.2.  Dạy học bài tập Nhiệt học  

3.2.1.  Phương pháp đặc thù giải bài tập Nhiệt học 

3.2.2.  Thực hành giải và xử lý sư phạm bài tập Nhiệt học 

3.3. Dạy học bài tập Điện học 

3.3.1. Phương pháp đặc thù giải bài tập Điện học 

3.3.2  Thực hành giải và xử lý sư phạm bài tập Điện học 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu 

luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học: 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

 -Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 
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9.1. Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Phạm Xuân Quế, Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông. Dự án GD, (2004). 

 9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Chu Văn Biên, Phát triển năng lực người học qua các bài toán vật lý. ĐH 

ĐHQGHN, (2019). 

[2]. Vũ Duy Phương, Nguyễn Thị Thảo, Toàn tập trắc nghiệm định tính và lý thuyết 

Vật lý 12. NXB ĐHQGHN, (2018). 

 

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy 

 

TT Môn học Đơn vị GD 

1  Triết học Mác-Lênin Khoa CT– L 

2  Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoa CT– L 

3  Chủ nghĩa xã hội khoa học Khoa CT– L 

4  Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Khoa CT– L 

5  Tư tưởng HCM** Khoa CT– L 

6  Pháp luật đại cương Khoa CT– L 

7  Tiếng Anh 1 Khoa NN 

8  Tiếng Anh 2 Khoa NN 

9  Tiếng Anh 3 Khoa NN 

10  Giáo dục thể chất GDTC 

11  Giáo dục Quốc phòng GDQP 

12  Tin học Khoa KTCN 

13  Toán cao cấp Khoa LLCT 

14  Xác suất thống kê Khoa KHTN 

15  Cơ sở văn hóa Việt Nam Khoa KHTN 

16  Môi trường và con người Khoa KHTN 

17  Tâm lý học TLGD 

18  Giáo dục học TLGD 

19  Quản lý HC NN và QLGD TLGD 

20  Cơ học Khoa KHTN 

21  Nhiệt học Khoa KHTN 

22  Điện và từ Khoa KHTN 

23  Vật lý nguyên tử hạt nhân và hạt cơ bản Khoa KHTN 

24  Quang học Khoa KHTN 

25  PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành Vật lý Khoa KHTN 

26  Thí nghiệm Vật lý đại cương 1, 2 Khoa KHTN 
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27  Phân tích chương trình vật lý phổ thông Khoa KHTN 

28  Phương pháp toán lý Khoa KHTN 

29  Cơ lý thuyết Khoa KHTN 

30  Vật lý – công nghệ 1 Khoa KHTN 

31  Cơ sở Vật lý môi trường và đo lường Khoa KHTN 

32  Điện động lực Khoa KHTN 

33  Cơ học lượng tử Khoa KHTN 

34  Vật lý thống kê Khoa KHTN 

35  Lý luận dạy học Vật lý Khoa KHTN 

36  Thí nghiệm Vật lí phổ thông 1, 2 Khoa KHTN 

37  Lịch sử vật lý Khoa KHTN 

38  Nhiệt động lực học Khoa KHTN 

39  Từ học và siêu dẫn Khoa KHTN 

40  Vật lý laser và ứng dụng Khoa KHTN 

41  Vật lý chất rắn Khoa KHTN 

42  Thiên văn học Khoa KHTN 

43  Vật lý – công nghệ 2 Khoa KHTN 

44  Thiết kế bài học Vật lí Khoa KHTN 

45  Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông Khoa KHTN 

46  Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm vật lý Khoa KHTN 

47  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí Khoa KHTN 

48  Giải bài tập Olimpic Vật lý bằng Tiếng Anh Khoa KHTN 

49  Vật liệu và công nghệ mới Khoa KHTN 

50  Tiếng Anh chuyên ngành Khoa KHTN 

51  Tin học chuyên ngành Khoa KHTN 

52  Vật lý bán dẫn Khoa KHTN 

53  Kiến tập sư phạm  

54  Thực tập sư phạm  

55  Cơ sở vật lí học Khoa KHTN 

56  Cơ sở vật lí học hiện đại Khoa KHTN 

57  Dạy học ngoại khoá môn Vật lí Khoa KHTN 

58  Lý luận và phương pháp dạy học Vật lí Khoa KHTN 
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11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng:  

  Nhà trường cần trang bị đủ hệ thống phòng học tiêu chuẩn, được lắp đặt các 

trang thiết bị trình chiếu, nghe nhìn hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện đổi 

mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Để việc thực hành của sinh viên đạt kết quả tốt đề nghị nhà trường cần trang bị 

đủ hệ thống phòng thí nghiệm với các thiết bị, máy móc hiện đại, các phòng thí nghiệm 

ở các chuyên ngành hẹp và phòng nghiên cứu cho sinh viên triển khai đề tài nghiên 

cứu khoa học. 

11.2. Thư viện: 

Để việc học tập và giảng dạy tốt hơn nữa đề nghị nhà cần mua thêm các đầu 

sách nước ngoài, sách mới và các đầu sách là đầu sách bắt buộc trong yêu cầu môn 

học, xuất bản những năm gần đây để cập nhật kiến thức mới. 

11.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính (mô tả ở phần đề 

cương trên) 

12. Tài liệu tham khảo xây dựng CTĐT 

12.1. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý của trường Đại học sư phạm Hà Nội 

http://hnue.edu.vn/Daotao/Khungchuongtrinh/tabid/426/frame/45/Default.aspx 

12.2. Khung chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý của trường Đại học Vinh 

http://khoavlcn.vinhuni.edu.vn/dao-tao/seo/khung-chuong-trinh-dao-tao-nganh-su-

pham-vat-ly-khoa-54-66933 

12.3. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý của trường Đại học sư phạm TP. 

HCM 

https://drive.google.com/file/d/0B4yz2K6XqhcLZWcwZVJZd3NtZEE/view  

12.4. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý của trường Đại học sư phạm Thái 

Nguyên 

http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Chat-luong-giao-

duc/Khung-chuong-trinh-dao-tao-1847 

13. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

13.1. Chương trình đào tạo ngành được áp dụng: 

- Đào tạo hình thức chính quy tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy 

chế đào tạo chính quy; 

- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thường xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 

- Thực hiện việc xét miễn học phần, bảo lưu kết quả học tập theo quy định hiện 

hành đối với các hình thức đào tạo. 
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13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các bộ 

môn tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết học phần, trưởng bộ môn phê 

duyệt hồ sơ bài giảng theo quy định; xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, 
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