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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: ……/TTr-ĐHSPKT                      Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc đăng ký mở ngành đào tạo 

 

Tên ngành:  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc        Mã số: 7510101 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

Kính gửi: Đại học Đà Nẵng 

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật là một cơ cở đào tạo thành viên của Đại học 

Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà 

Nẵng là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đa ngành có chức năng đào tạo 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, đồng thời trang bị kiến thức về 

nghiệp vụ Sư phạm Kỹ thuật, dạy nghề, nhằm tạo ra lực lượng trí thức và lao động có 

chất lượng cao, đáp ứng cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 

dạy nghề, trung học phổ thông cũng như các doanh nghiệp của khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên và cả nước. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai 

ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học Sư phạm Kỹ thuật, khai thác nhân rộng các 

công nghệ hiện đại phục vụ yêu cầu phát triển của sản xuất. 

Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên là một trong những vùng có sự phát triển 

mạnh mẽ trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị. Vì thế, nhu cầu về 

đội ngũ Kiến trúc sư, phục vụ cho nhu cầu phát triển là rất lớn. Kết quả thống kê từ đợt 

khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ đại học tại 63 

Doanh nghiệp (trong đó : 88,9% doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư 

vấn, Thiết kế, Thi công Kiến trúc và Xây dựng ; và 11,1% doanh nghiệp, đơn vị hoạt 

động trong các lĩnh vực khác ; thời gian khảo sát từ 1/2020 đến 6/2020) cho thấy : 

93,6% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2020 ; và 100% doanh nghiệp 

có nhu cầu tuyển dụng trong vòng 5 năm đến. 

Hiện nay, tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã có một số Trường đào tạo 

chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch ở trình độ đại học: Trường Đại học bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng; Trường Kiến trúc Đà Nẵng; ... Các sinh viên tốt nghiệp tư các cơ sở đào 

tạo này đã đáp ứng được một phần nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp tại khu vực 

Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong công tác tuyển dụng, các doanh nghiệp 

luôn đề cao khả năng thực hành, kinh nghiệm thực tế và khả năng thích nghi với môi 

trường làm việc, … của sinh viên. 
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Với những đặc điểm và nhu cầu đã nêu trên, có thể thấy rằng việc mở chương 

trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ đại học theo định hướng ứng 

dụng của Khoa Kỹ thuật Xây dựng là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, gắn liền với nhu 

cầu thực tiễn của xã hội và phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa 

phương, vùng, quốc gia. 

Với những lý do trên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật xin kính trình Đại học 

Đà Nẵng đề án mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật kiến trúc với các thông tin 

chính như sau: 

1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo   

Tên tiếng Việt: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Tên giao dịch tiếng Anh:  

THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

AND EDUCATION (UD-UTE) 

Website   : http://www.ute.udn.vn  

Địa chỉ   : Số 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Điện thoại  : 0236-3822571 / 3835706,   Fax: 0236-3894884. 

Cơ quan quản lý : Đại học Đà Nẵng – Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp 

đào tạo và nghiên cứu khoa học có trách nhiệm quản lý và điều hành các lĩnh vực theo 

sự phân cấp quản lý của Đại học Đà Nẵng (theo Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 

20/3/2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên). Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có các chức năng, nhiệm vụ 

sau: 

- Về đào tạo: Đào tạo Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật và Kỹ sư Công nghệ ở nhiều 

chuyên ngành khác nhau phục vụ cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và các đơn vị sản 

xuất trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. 

- Về bồi dưỡng kiến thức: Trường thực hiện bồi dưỡng về nghiệp vụ Sư phạm 

Kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Cập nhật kiến thức mới và công nghệ tiên tiến 

cho cán bộ kỹ thuật, công nghệ và kỹ thuật viên. Đào tạo hệ liên thông từ Cao đẳng lên 

Đại học với nguồn đầu vào tuyển chọn từ các Trường Cao đẳng trong khu vực. 

- Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Hoạt động nghiên cứu 

khoa học của trường gắn với những nhiệm vụ nhằm triển khai ứng dụng có hiệu quả 

kỹ thuật công nghệ hiện đại trong sản xuất, đồng thời gắn các hoạt động chuyên môn 

với những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực sản xuất, nhanh chóng tiếp cận với 

những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trường thực hiện việc giao lưu, 

trao đổi học thuật, phối hợp nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án ứng dụng công 

nghệ, khai thác nhân rộng các công nghệ hiện đại phục vụ yêu cầu phát triển của sản 

xuất. 

http://www.ute.udn.vn/
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- Về hợp tác quốc tế: Nhà trường thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về 

đào tạo, phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và giao lưu 

sinh viên nhằm tăng cường chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận công nghệ mới đáp 

ứng sự phát triển của các ngành kỹ thuật và công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá 

đất nước; Thực hiện các chương trình liên kết đào tạo dạy theo chương trình của Đại 

học nước ngoài và do đối tác cấp bằng. 

2. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo  

- Tên ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 

- Mã ngành : 7510101 

- Hệ đào tạo : Chính quy 

- Trình độ đào tạo : Đại học 

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc được xây dựng dựa 

trên cơ sở các quy định về đào tạo bao gồm: 

+ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục Đại học số 

34/2018/QH13 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 

11 năm 2018; 

+ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phe duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam; 

+ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Giáo dục Đại học; 

+ Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 

ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình 

độ đại học; 

+ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Một số chương trình đào tạo cùng chuyên ngành của các trường đại học trong 

nước và quốc tế được tham khảo trong quá trình xây dựng và thiết kế chương trình đào 

tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc, gồm: CTĐT ngành Kiến trúc, Trường Đại 

học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh; CTĐT ngành Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng 

Hà Nội; CTĐT Chất lượng cao ngành Kiến trúc, trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng; CTĐT ngành Kiến trúc, Trường Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp; … 

Về chương trình đào tạo:  

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa học: 155 tín chỉ.  
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Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

Khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, 

nguồn thông tin tư liệu… 

Đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng. 

Khoa có đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu (gọi là giảng viên cơ hữu) 

bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu để tổ chức đào tạo trình độ đại 

học ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc. Cụ thể, có đủ giảng viên cơ hữu đảm nhận 

giảng dạy trên 70% khối lượng của chương trình đào tạo, đảm bảo có ít nhất 10 (mười) 

giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành 

đăng ký đào tạo, trong đó có 01 (một) tiến sĩ và 04 (bốn) thạc sĩ cùng ngành đăng ký 

đào tạo. Ngoài ra, với mô hình đại học vùng, đội ngũ cán bộ giảng dạy được dùng 

chung trong Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật còn được hỗ trợ số 

lượng lớn giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên đến tham gia giảng dạy 

các khối cơ bản gồm Toán, Lý, Ngoại ngữ, các môn chính trị và một số học phần 

chuyên ngành phù hợp. 

Khoa có hệ thống phòng thí nghiệm với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho các học 

phần thí nghiệm, thực hành cơ bản và chuyên ngành như: Phòng thí nghiệm Cầu 

đường; Phòng thí nghiệm Xây dựng; Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng Công 

trình; Xưởng thực hành kỹ thuật Xây dựng; Xưởng thực hành thiết kế kiến trúc; 

Xưởng thực hành tin học xây dựng. 

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 03 năm đầu của ngành Công nghệ Kỹ 

thuật Kiến trúc 

Năm học 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Chỉ tiêu      50       60     80 

Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo:  

Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo theo đúng quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định trong 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo như sau: 

- Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và chuyên ngành đào tạo 

của người sử dụng lao động; 

- Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo; 

- Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo, 

xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra; 

- Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng chuyên 

ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện chương 

trình đào tạo; 
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- Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo chương trình đào tạo đã xác 

định; 

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ 

sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan về chương 

trình đào tạo; 

- Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan và trình Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo xem 

xét tiến hành các thủ tục thẩm định và áp dụng. 

3. Kết luận và đề nghị 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và năng lực của nhà trường về đội ngũ giảng viên, 

cơ sở vật chất, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật xét thấy cần thiết phải mở ngành 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

kỹ thuật công nghệ cho các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

Toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc đã được 

đăng lên website tại địa chỉ: http://daotao.ute.udn.vn/  

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật kính đề nghị Đại học Đà Nẵng cho phép 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng trực thuộc Đại học Sư phạm Kỹ thuật được mở ngành đào 

tạo Công nghệ kỹ thuật kiến trúc. 

Trân trọng./. 

HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, ĐT. 
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B. QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VỀ VIỆC MỞ 
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I. Nghị quyết số 03/NQ-ĐHSPKT-HĐT của Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 

Đại học Đà Nẵng, nhiệm  kỳ 2017-2022, phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 2020. 
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II. Nghị quyết số 01/NQ- HĐT của Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học 

Đà Nẵng, Phiên họp thứ hai, nhiệm  kỳ 2020-2025, ngày 12 tháng 1 năm 2021. 
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C. ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đà Nẵng, ngày 3 tháng 2 năm 2021      

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
 

Tên ngành : Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc          Mã số: 7510101 

Trình độ đào tạo : Đại học  

 

Kính gửi :  Đại học Đà Nẵng. 

 

I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

1.1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo  

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (từ đây gọi tắt là Trường 

ĐHSPKT) được thành lập theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ. Trường ĐHSPKT đã trải qua quá trình xây dựng và phát triển gần 60 năm. Trong 

suốt quá trình hình thành và phát triển, Trường luôn gắn liền với hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu kỹ thuật và chuyển giao công nghệ: Trường Kỹ thuật Đà Nẵng (1962), Trường Công 

nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi Đà Nẵng (1976), Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi Đà 

Nẵng (1987), Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng (1994) và Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng (2017).  

Hệ thống tổ chức của Trường ĐHSPKT gồm Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng đảm bảo chất lượng; 07 Phòng chức năng; 05 Khoa 

chuyên ngành với 17 Bộ môn; 01 Tổ trực thuộc; 04 Trung tâm. 

Trường ĐHSPKT có vị trí nằm ở trung tâm của thành phố Đà Nẵng, diện tích khuôn 

viên rộng trên 40.000 m2 với đầy đủ hệ thống các phòng học lý thuyết, khu xưởng thực hành, 

thí nghiệm, khu thư viện, nhà thi đấu đa năng và sân bóng đá cỏ tự nhiên cùng hệ thống nhà 

ký túc xá có sức chứa 728 sinh viên. Tất cả hệ thống cơ sở phục vụ học tập, nghiên cứu, ký 

túc xá, sân tập thể thao… đều được tổ chức liên hoàn tạo không gian hoạt động hết sức hiệu 

quả và tiện lợi cho cán bộ viên chức và sinh viên. Hiện nay, Trường ĐHSPKT có 220 cán bộ 

viên chức (CBVC), trong đó có 03 Phó Giáo sư, 44 Tiến sĩ, 109 Thạc sĩ (trong đó 36 nghiên 

cứu sinh), 46 Đại học, 21 trình độ khác. Trường ĐHSPKT đang triển khai đào tạo cho 16 

chuyên ngành bậc đại học với gần 4.000 sinh viên đang theo học. 

1.2. Sự cần thiết về việc mở ngành 

1.2.1. Sự phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 

Đại học Đà Nẵng 

Theo Chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Trường ĐHSPKT 

sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ 

thuật, công nghệ cao và sư phạm kỹ thuật theo chuẩn mực quốc tế để cung cấp nguồn nhân 

lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước và trình độ phát triển khoa học, công nghệ của thế giới. Đồng thời, Trường ĐHSPKT sẽ 
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xây dựng hệ thống giảng dạy thực hành, thí nghiệm chuyên biệt, hiệu quả, tạo nên sự khác 

biệt trong nhiệm vụ đào tạo thực hành; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh 

viên tốt nghiệp; giúp sinh viên có khả năng thích nghi nhanh nhất trong môi trường lao động 

có nhiều thay đổi.  

Khoa Kỹ thuật Xây dựng - một trong năm khoa chuyên ngành của Trường ĐHSPKT – 

hiện đang đào tạo sinh viên bậc đại học ở 3 chuyên ngành: CNKT Xây dựng, CNKT Giao 

thông và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Chương trình đào tạo các chuyên ngành trên - là các chương 

trình đào tạo tích hợp cho Cử nhân và Kỹ sư - thường xuyên được rà soát cập nhật, nhằm đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong 

nước và khu vực.  

Theo định hướng phát triển của Khoa, phù hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà 

trường, Khoa Kỹ thuật Xây dựng sẽ mở ngành đào tạo mới là CNKT Kiến trúc - theo định 

hướng ứng dụng - có mục tiêu chung là đào tạo ra những Kiến trúc sư có phẩm chất chính trị, 

đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa 

học công nghệ; có khả năng học tập suốt đời, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường 

làm việc và có trách nhiệm nghề nghiệp; có sức khỏe, có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

1.2.2. Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc 

gia 

Ở Việt Nam, sự  phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hoá đã đặt ra nhu cầu rất 

lớn về thiết kế quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế công trình. Đồng thời, trong thời kỳ phát 

triển, hội nhập và chuyển đổi số như hiện nay, các sản phẩm thiết kế đều phải tuân thủ chặt 

chẽ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, 

… của Việt Nam và quốc tế. Vì thế, công tác tư vấn thiết kế quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết 

kế công trình cần có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chính quy, đồng bộ về năng 

lực và phẩm chất, có khả năng thích nghi và cạnh tranh cao trên thị trường lao động. 

Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên là một trong những vùng có sự phát triển mạnh mẽ 

trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị. Vì thế, nhu cầu về đội ngũ Kiến trúc 

sư, phục vụ cho nhu cầu phát triển là rất lớn. Kết quả thống kê từ đợt khảo sát nhu cầu nhân 

lực ngành CNKT Kiến trúc - trình độ Đại học tại 63 Doanh nghiệp (trong đó : 88,9% doanh 

nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, Thiết kế, Thi công Kiến trúc và Xây dựng ; 

và 11,1% doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác ; thời gian khảo sát từ 

1/2020 đến 6/2020) cho thấy : 93,6% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2020 ; 

và 100% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong vòng 5 năm đến. 

Hiện nay, tại khu vực Miền Trung & Tây Nguyên đã có một số Trường đào tạo chuyên 

ngành Kiến trúc Quy hoạch ở trình độ đại học: Trường Đại học bách khoa- Đại học Đà Nẵng; 

Trường Kiến trúc Đà Nẵng; ... Các sinh viên tốt nghiệp tư các cơ sở đào tạo này đã đáp ứng 

được một phần nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp tại khu vực Miền Trung & Tây 

Nguyên và cả nước. Trong công tác tuyển dụng, các doanh nghiệp luôn đề cao khả năng thực 

hành, kinh nghiệm thực tế và khả năng thích nghi với môi trường làm việc, … của sinh viên. 

Với những đặc điểm và nhu cầu đã nêu trên, có thể thấy rằng việc mở chương trình đào 

tạo ngành CNKT Kiến trúc, trình độ Đại học theo định hướng ứng dụng của Khoa Kỹ thuật 

Xây dựng là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội và phù 

hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 
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II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

2.1. Năng lực của cơ sở đào tạo cơ sở đào tạo  

2.1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng dạy 

trong đó bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng 

TT Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi tham gia 

giảng dạy 

Ghi 

chú 

1. Ngành CNKT Xây dựng - Mã số: 7510103 (được phép đào tạo theo QĐ số 224/QĐ-

ĐHĐN ngày 12 tháng 1 năm 2018 vv chuyển giao đào tạo 06 ngành trình độ đại học 

từ Khoa Công nghệ trực thuộc sang Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật) 

 

1.  Võ Duy Hải, 1988 GV, Tiến sĩ, Đài 

Loan, 2019 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

2.  Lê Minh Thắng, 1986 GV, Thạc sĩ 

(NCS), Việt Nam, 

2014 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

3.  Trương Thị Thu Hà, 

1988 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2016 

Quản lý xây 

dựng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

4.  Đoàn Vĩnh Phúc, 

1982, Phó trưởng bộ 

môn Xây dựng 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

5.  Nguyễn Phú Hoàng, 

1974, Phó trưởng 

khoa KT Xây dựng 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2008 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

6.  Lê Thị Phượng, 1988 GV, Thạc sĩ, Úc, 

2020 

Quản lý dự án 2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

7.  Phan Viết Nhựt, 1989 GV, Thạc sĩ 

(NCS), Nhật, 2019 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

8.  
Nguyễn Tấn Khoa, 

1987 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Xây dựng 

Thủy lợi Thủy 

điện 

2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

9.  Lê Thị Thùy Linh, 

1988 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2019 

Quản lý xây 

dựng  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

10.  Ngô Thanh Vinh, 

1980 

GV, Kỹ sư, Việt 

Nam, 2004 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

2. Ngành CNKT Giao Thông - Mã số: 7510104 (được phép đào tạo theo QĐ số 

941/QĐ-ĐHĐN ngày 22 tháng 3 năm 2018) 

 

1.  Phan Cao Thọ, 1963, 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật 

GVCC, PGS 

(2011), Tiến sĩ, 

Việt Nam, 2005 

Xây dựng cầu 

đường 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật; 

1986, Trường đại học 

Bách khoa 

 

2.  Ngô Thị Mỵ, 1983, GV, Thạc sĩ, Việt Xây dựng cầu 2018, Trường đại học  

http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1365%3Agv-le-minh-thng&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1363%3Agv-oan-vnh-phuc&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%3Agv-le-th-phng&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1362%3Agv-ngo-thanh-vinh&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1371%3Agv-ngo-th-m&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
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TT Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi tham gia 

giảng dạy 

Ghi 

chú 

Phó trưởng bộ môn 

Cầu đường 

Nam, 2011 đường Sư phạm Kỹ thuật 

3.  Trần Đức Long, 1984 GV, Tiến sĩ, Pháp, 

2020 

Xây dựng cầu 

đường 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

4.  Thân Vĩnh Dự, 1983 GV, Tiến sĩ, Pháp, 

2014 

Xây dựng công 

trình  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

5.  
Nguyễn Đức Sỹ, 1983 

GV, Tiến sĩ, Pháp, 

2012 

Xây dựng cầu 

đường 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

6.  Trần Thị Phương 

Huyền, 1984 

GV, Tiến sĩ, Pháp, 

2016 

Xây dựng cầu 

đường  

2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

7.  Trần Thanh Quang, 

1983 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2010 

Địa chất công 

trình  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

8.  Nguyễn Văn Bảo 

Nguyên, 1988 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan (NCS), 2017 

Xây dựng cầu 

đường 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

9.  Mai Phước Ánh 

Tuyết, 1988 

GV, Kỹ sư, Việt 

Nam, 2011 

Kinh tế xây 

dựng và Quản 

lý dự án 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

10.  Phan Thanh Ngọc, 

1990 

GV, Thạc sĩ 

(NCS), Nhật, 2019 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

3. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Mã số: 7580210 (được phép đào tạo theo QĐ số 

941/QĐ-ĐHĐN ngày 22 tháng 3 năm 2018) 

 

1.  Bạch Quốc Sĩ, 1971 GV, Tiến sĩ, Pháp, 

2014 

Xây dựng 2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

2.  Phan Nhật Long, 

1989 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

3.  Lê Chí Phát, 1986 GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Xây dựng dân 

dụng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

4.  Đặng Ngọc Thành, 

1987 

GV, Tiến sĩ, Nga, 

2019 

Xây dựng Cầu 

hầm 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

5.  Hồ Văn Quân, 1977 GVC, Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Kỹ thuật giao 

thông 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

6.  Cao Thị Xuân Mỹ, 

1985 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Đường ô tô-

Đường thành 

phố 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

7.  Huỳnh Võ Duyên 

Anh, 1988 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2016 

Địa kỹ thuật 2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

8.  

Nguyễn Lê Văn 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2015 

Máy xây dựng 

và nâng 

chuyển 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1369%3Agv-than-vnh-d&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1367%3Agv-trn-thanh-quang&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1375%3Agv-nguyn-vn-bo-nguyen&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1375%3Agv-nguyn-vn-bo-nguyen&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1370%3Agv-bch-quc-s&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1364%3Agv-le-chi-phat&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1374%3Agv-hunh-vo-duyen-anh&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
http://khoaxd-cdcn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1374%3Agv-hunh-vo-duyen-anh&catid=117%3Aly-lch-khoa-hc&Itemid=805
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TT Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi tham gia 

giảng dạy 

Ghi 

chú 

9.  Nguyễn Hữu Tuân, 

1982 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Xây dựng cầu 

đường  

2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

10.  

Lưu Duy Vũ, 1989 

GV, Thạc sĩ, Úc, 

2018 

Xây dựng 

Thủy lợi - 

Thủy điện  

2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

4. Ngành đăng ký đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc. Mã mã số: 7510101  

1.  Phan Tiến Vinh, 

1975, Phó trưởng 

khoa Phụ trách Khoa 

Kỹ thuật Xây dựng  

GVC, Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Kiến trúc 2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

2.  Phan Bảo An, 1980 GV, Tiến sĩ, Pháp, 

2012 

Xã hội học đô 

thị 

2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật; 

2007, Trường đại học 

Bách khoa 

 

3.  Võ Thị Vỹ Phương, 

1986, Phó trưởng bộ 

môn Kiến trúc  

GVC, Thạc sĩ, 

Pháp, 2017 

Kiến trúc, kiến 

trúc cảnh quan 

và thiết kế đô 

thị 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

4.  Lê Thị Kim Anh, 

1981 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2008 

Kiến trúc công 

trình  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

5.  Lê Thanh Hòa, 1987 GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2013 

Kiến trúc và 

thiết kế đô thị  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

6.  Đinh Nam Đức, 1988 GV, Thạc sĩ 

(NCS), Đài Loan, 

2015 

Kiến trúc và 

thiết kế đô thị 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

7.  Lưu Thiên Hương, 

1988  

GV, Thạc sĩ 

(NCS), Đài Loan, 

2015 

Kiến trúc và 

thiết kế đô thị 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

8.  Trần Vũ Tiến, 1987 GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kiến trúc công 

trình  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

9.  Trương Thị Huyền 

Anh, 1987 

GV, Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Kiến trúc  2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

10.  Phạm Thị Phương 

Trang, 1989 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2016 

Quản lý xây 

dựng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình 

a. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học đa 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị Số Phục vụ học Diệ
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phương tiện, phòng 

học ngoại ngữ, phòng 

máy tính…) 

lượng phần/ môn 

học 

n 

tích 

(m2

) 

1.  Hội trường, phòng 

học lớn trên 200 chỗ  

01 195 -Máy chiếu, 

Loa + micro 

01 Các học phần 

lý thuyết học 

chung  

  

2.  Phòng học 100 đến 

200 chỗ 

09 1104 -Máy chiếu, 

Loa + micro 

09 Các học phần 

lý thuyết 

  

3.  Phòng học 50 đến 

100 chỗ 

31 2302 -Máy chiếu, 

Loa + micro 

30 Các học phần 

lý thuyết 

  

4.  Giảng đường  05 1093

3 

  Các học phần 

lý thuyết 

  

5.  Phòng học đa phương 

tiện  

0       

6.  Phòng học Ngoại ngữ  01 90 -Máy chiếu,  

máy đĩa, Loa  

01 

 

01 

01 

Các học phần 

Ngoại ngữ 

  

7.  Phòng máy tính  07 635 -Máy tính để 

bàn 

295 Các học phần 

thực hành 

máy tính  

  

b. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hànhvà trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Số 

TT 

Tên phòng 

thí 

nghiệm, 

xưởng, 

trạm trại, 

cơ sở thực 

hành 

Diệ

n 

tích 

(m2

) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn học /học phần 

 

 

 

 

1 

 

 

Xưởng 

thực hành 

thiết kế 

kiến trúc 

xây dựng  

 

 

 

 

 

90 

- Máy đo anh sáng 

hiển thị số MW 700 

(Rumani) 

- Máy đo tốc độ gió 

AM4203(Đài loan) 

- Máy đo ghi nhiệt 

độ KTT310(Pháp) 

- Máy chiếu 

Projecctor 

- Giá vẽ 

- Mô hình nhà cửa 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

40 

 

1 

Đồ án Kiến trúc nhà ở 1-3; 

Đồ án Kiến trúc công cộng 

1-5; Đồ án công nghiệp 1-2; 

Đồ án quy hoạch 1-2; Đồ án 

tổng hợp; Đồ án tốt nghiệp; 

Vẽ ghi; Cơ sở tạo hình kiến 

trúc; Chuyên đề mô phỏng 

kiến trúc; Diễn họa 1-2; Mỹ 

thuật 1-3; Điêu khắc; Mô 

hình kiến trúc; Kiến trúc 

Công nghiệp; Kiến trúc xây 
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- Máy cắt laser (làm 

mô hình) 

dựng; Đồ án kiến trúc XD; 

Chuyên đề kiến trúc bền 

vững;   

 

 

2 

 

Xưởng 

thực hành 

kỹ thuật 

Xây dựng  

 

 

 

120 

- Máy trộn bê tông  

- Máy duỗi thép 

- Máy cắt thép  

- Dụng cụ phục vụ 

công tác xây , tô, trát 

( bay thước góc, 

thước nhôm, thước 

dây, bàn kéo , bàn 

xoa ….) 

2 

1 

1 

Thực tập công nhân xây 

dựng  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Phòng Thí 

nghiệm 

kiểm định 

chất lượng 

công trình 

 

 

 

25 

-Khuôn mẫu CT Bê tông 

(15x15x15)mm 

-Khuôn mẫu chế tạo bê 

tông (DA Trig) 

-Khuôn Cốt pha thép 

1,2x0,2m 

-Máy trộn vữa xi măng 

tự động JJ-5 

-Máy trôn bê tông 250L 

-Súng băn bê tông hiển 

thị số 

-load frame 50t - to-465 

-concrete test hammer 

-load frame 200t-to470 

-ultrasonic instrument-

punditlab 

-crack measuring set-

ele35-2505 

-electronic total station-

nivo5.m 

- digital theodolite-ne-

101 

-deormattio n meter-

duii250/10 

-ultrasonic machine for 

mettal 

-digital multi channes 

static 

10 

 

4 

 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

-Thực hành Trắc địa  

-Thí nghiệm kết cấu công 

trình  

 

4 Phòng Thí 

nghiệm 

Xây dựng  

162 -Âm kế 

-Súng băn bê tông 

-Thiết bị xuyên tĩnh 

-Máy nén tam liên 

-Bình hút chân không 

-Máy siêu âm kiểm tra 

cường độ bê tông 

-Thiết bị xuyên Động 

-Máy thuỷ bình quang 

cơ 

-Thiết bị xác định độ ẩm 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

Kết cấu thép  

Kết cấu công trình BTCT 

Kết cấu công trình thép  

TN kết cấu công trình 

Kết cấu BTCT 

Sức bền vật liệu  

Cơ học đất  

TN cơ học đất  

Nền móng  

Đồ án nền móng  

Địa chất công trình  
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nhanh 

-Máy CBR trong phòng 

Thí nghiệm 

-Mài mòn Los Angeles 

-Máy kinh vĩ quang cơ 

-Máy nén ba trục 

-Th.bị TN hệ số thấm 

của đất sét, đất cát 

-Máy xác định độ cứng 

Bê Be củaHH bê tôn 

-Thiết bị xác định hàm 

lượng bọt khí btô 

-Máy xác định thời gian 

đông kết vữa bêô 

-Bộ dụng cu đo kiểm tra 

độ nứt bê tông 

-Máy thí nghiệm CBR 

hiện trường 

-Máy dầm tạo mẫu 

CBR/Proctor tự động 

-Tủ dưỡng mẫu xi măng 

-Thiết bị Thí nghiệm -

cắt trong lỗ khoan 

-Máy uốn kéo vạn năng 

-Thiết bị MH giàn thép  

-Cân kỷ thuật điện tử 

-Máy cắt sắt 

-Máy khoan búa GBH 5-

38D 

3 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

Vật liệu xây dựng  

TN vật liệu xây dựng 

Chuyên đề nền móng công trình  

Chuyên đề kết cấu công trình  

c. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 646 m2; Diện tích phòng đọc: 120 m2 

- Số chỗ ngồi: 60; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 04 

- Phần mềm quản lý thư viện: aleph - primo 

- Thư viện điện tử: dspace (data.ute.udn.vn); Số lượng sách, giáo trình điện tử: 

1600. 

d. Danh mục giáo trình của các ngành đang đào tạo và đăng ký đào tạo 
STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Ghi 

chú 

1 Tư duy và tổ hợp 

kiến trúc 

Đặng Thái 

Hoàng sưu tầm 

và giới thiệu 

Xây 

dựng 

2017 2 Cơ sở tạo hình kiến 

trúc; Mô hình kiến 

trúc 

 

2 Cơ sở tạo hình kiến 

trúc 

Đặng Đức 

Quang 

Xây 

dựng 

1999 35 Cơ sở tạo hình kiến 

trúc; Mô hình kiến 

trúc 

 

 Diễn họa Kiến trúc Lê Thị Kim 

Anh 

Hội 

Nhà 

Văn 

2018  Diễn họa Kiến trúc 

1,2 

 

3 Chiếu sáng tự 

nhiên và nhân tạo 

Phạm Đức 

Nguyên 

Khoa 

học Kỹ 

1997 19 Vật lý kiến trúc 2; 

Thiết kế nội thất công 
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các công trình kiến 

trúc 

Thuật trình   

4 Lý thuyết và thực 

hành vẽ xây dựng 

trên máy tính 

Võ Thị Vỹ 

Phương, Phan 

Tiến Vinh, Lê 

Thanh Hòa, 

Đinh Nam Đức 

NXB 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2020  Vẽ xây dựng trên 

máy tính 

 

5 Vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự 

chủ biên; Phạm 

Duy Hữu, 

Phan Khắc Trí 

Giáo 

Dục 

2003 22 Vật liệu xây dựng    

6 Bài tập vật liệu xây 

dựng 

Phùng Văn Lự 

chủ biên; 

Nguyễn Anh 

Đức, Phạm 

Hữu Hanh, 

Trịnh Hồng 

Tùng 

Giáo 

Dục 

2003 27 Vật liệu xây dựng    

7 Kết cấu bê tông cốt 

thép: Phần cấu kiện 

cơ bản 

Phan Quang 

Minh chủ biên; 

Nguyễn Đình 

Cống, Ngô Thế 

Phong 

Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

2008 1  Kết cấu công trình 1; 

Đồ án kết cấu Bê 

tông cốt thép  

 

8 Giáo trình kết cấu 

xây dựng 

Bộ Xây dựng Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

2005 37  Cơ học công trình; 

Kết cấu công trình 1; 

Chuyên đề kết cấu 

công trình;  

 

9 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc 

Tạ Trường 

Xuân 

Xây 

dựng 

2014 5 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc  

 

10 Kiến trúc nhà ở: 

Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc dân dụng 

Nguyễn Đức 

Thiềm 

Xây 

dựng 

2014 5 Kiến trúc nhà ở   

11 Kiến trúc nhà công 

cộng: Nguyên lý 

thiết kế kiến trúc 

dân dụng 

Nguyễn Đức 

Thiềm 

Xây 

dựng 

2013  Kiến trúc nhà công 

cộng 

 

12 Thiết kế cấu tạo 

kiến trúc nhà công 

nghiệp 

Nguyễn Minh 

Thái 

Xây 

dựng 

2004 21 Kiến trúc công 

nghiệp; Đồ án kiến 

trúc công nghiệp; 

Chuyên đề kiến trúc 

công nghiệp 

 

13 Những dữ liệu kiến 

trúc sư: Sổ tay các 

Neufert; 

Nguyễn Anh 

Khoa 

học Kỹ 

1998 18  Đồ án kiến trúc nhà 

ở 1-3; Đồ án kiến trúc 
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kiểu công trình xây 

dựng 

Dũng, Tạ Văn 

Hùng dịch và 

biên tập 

Thuật công cộng 1-5; Đồ án 

tổng hợp; Đồ án tốt 

nghiệp 

14 Quy hoạch xây 

dựng phát triển đô 

thị 

Nguyễn Thế 

Bá chủ biên 

Xây 

dựng 

2013 2  Quy hoạch đô thị 1-

2; Đồ án quy hoạch 

đô thị;  

 

15 Nguyên lý thiết kế 

cấu tạo các công 

trình kiến trúc 

Phan Tấn Hải Xây 

dựng 

2009 1 Cấu tạo kiến trúc nhà 

dân dụng  

 

16 Giáo trình quản lý 

xây dựng 

Bộ Xây Dựng Xây 

dựng 

2005 62 Quản lý dự án xây 

dựng 

 

17 Hướng dẫn vẽ ghi Đỗ Quang 

Trinh biên 

soạn 

Xây 

dựng 

2010 5 Vẽ ghi   

18 Ngôn ngữ hình 

thức kiến trúc. Tập 

2 

La Văn Ái, 

Triệu Quang 

Diệu; Đặng 

Thái Hoàng 

biên dịch 

Xây 

dựng 

2017 2 Ngôn ngữ hình thức 

kiến trúc  

 

19 Lịch sử xây dựng 

đô thị cổ đại và 

trung đại phương 

Tây 

Nguyễn Quốc 

Thông chủ 

biên; Lê Trọng 

Bình, Nguyễn 

Tố Lăng biên 

soạn; Nguyễn 

Thế Bá hiệu 

đính 

Xây 

dựng 

2000 4  Lịch sử đô thị  

20 Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị 

Chủ biên Bùi 

Khắc Toàn; 

Trần Thị 

Hường, Vũ 

Hoàng Điệp 

Xây 

dựng 

2012 15 Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2; Đồ án quy hoạch 

1-2  

 

21 Kiến trúc cảnh 

quan 

Hàn Tất Ngạn Xây 

dựng 

1999 20 Kiến trúc cảnh quan    

22 Giáo trình dự toán 

xây dựng cơ bản 

Bộ Xây dựng Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

2004 28  Dự toán xây dựng; 

Kinh tế xây dựng 

 

23 Giáo trình cấp 

thoát nước 

Bộ Xây dựng Xây 

dựng 

2000 28 Cấp thoát nước  

24 Thiết bị kỹ thuật 

trong kiến trúc 

công trình 

Phạm Việt 

Anh, Nguyễn 

Lan Anh 

Xây 

dựng 

2012 5 Thiết bị kỹ thuật 

trong nhà  

 

25 Giáo trình tổ chức Bộ xây dựng Xây 2008 1 Tổ chức thi công xây  
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thi công xây dựng dựng dựng 

26 Nền và móng các 

công trình dân 

dụng công nghiệp 

Nguyễn Văn 

Quảng, 

Nguyễn Hữu 

Kháng, Uông 

Đình Chất 

Xây 

dựng 

2002 32 Kiến trúc công 

nghiệp; Đồ án kiến 

trúc công nghiệp  

 

27 Hướng dẫn thiết kế 

đồ án môn học 

mạng lưới cấp 

nước 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Xây 

dựng 

2001 60 Cấp thoát nước; Kỹ 

thuật hạ tầng đô thị; 

Quy hoạch đô thị 1-2; 

Đồ án quy hoạch đô 

thị  

 

28 Đô thị học nhập 

môn (Đô thị: hôm 

qua, hôm nay và 

ngày mai) 

Trương Quang 

Thao 

Xây 

dựng 

2001 20 Quy hoạch đô thị; 

Lịch sử đô thị; Xã hội 

học đô thị  

 

29 Thiết kế công trình 

hạ tầng đô thị và 

giao thông công 

cộng thành phố 

PGS. TS. 

Nguyễn Xuân 

Vinh 

Xây 

dựng 

2011 20  Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2; Đồ án quy hoạch  

 

30 Hoàn thiện kỹ 

thuật khu đất xây 

dựng đô thị 

Trần Thị 

Hường chủ 

biên;  

Xây 

dựng 

2010 20   Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2; Đồ án quy hoạch  

 

31 Lý thuyết kiến trúc Nguyễn Mạnh 

Thu chủ biên;  

Phùng Đức 

Tuấn 

Xây 

dựng 

2010 4  Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc  

 

32 Vẽ mỹ thuật :Sách 

dùng cho sinh viên 

học ngành Kiến 

trúc 

Lê Đức Lai Xây 

dựng 

2000 10 Mỹ thuật 1-3   

33 Giáo trình cấu tạo 

kiến trúc 

Bộ Xây dựng Xây 

dựng 

2005 29  Cấu tạo kiến trúc nhà 

dân dụng 

 

34 Kiến trúc công 

trình công cộng. 

Tập 1 

Nguyễn Việt 

Châu, Nguyễn 

Hồng Thục 

Xây 

dựng 

1999 33 Kiến trúc công cộng; 

Đồ án kiến trúc công 

cộng; Đồ án tổng 

hợp; Đồ án tốt nghiệp 

 

35 Thiết kế kiến trúc 

công nghiệp 

Nguyễn Minh 

Thái 

Xây 

dựng 

2004 20 Kiến trúc công 

nghiệp; Đồ án kiến 

trúc công nghiệp  

 

36 Giáo trình trình 

lịch sử nghệ thuật. 

Tập 1 

Đặng Thái 

Hoàng, 

Nguyễn Văn 

Đỉnh 

Xây 

dựng 

2006 5 Lịch sử mỹ thuật   



24 
 

37 Kiến trúc, thiết kế, 

kết cấu, vẽ 

Trương Ngọc 

Diệp và nhóm 

kiến trúc sư 

Thanh 

Niên 

1999 17 Vẽ kỹ thuật xây 

dựng; Đồ án kiến 

trúc  

 

38 Quy hoạch chiều 

cao 

Trần Thị Vân, 

Phan Tấn Hài 

Xây 

dựng 

2005 20  Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2; Đồ án quy hoạch 

đô thị  

 

39 Nguyên lý cấu tạo 

kiến trúc 

Phan Tấn Hài, 

Võ Đình Hiệp, 

Cao Xuân 

Lương 

Trẻ 1997 2 Cấu tạo kiến trúc nhà 

dân dụng; Đồ án cấu 

tạo kiến trúc nhà DD  

 

40 Vẽ bóng: Lý thuyết 

và thực hành 

Cổ Văn Hậu Xây 

dựng 

2002 9 Diễn họa kiến trúc 1-

2; Đồ án kiến trúc 

nhà ở ; Đồ án kiến 

trúc công cộng  

 

41 Thông gió và kỹ 

thuật xử lý khí thải 

Nguyễn Duy 

Động 

Giáo 

Dục 

1999 20  Vật lý kiến trúc 1  

42 Kiến trúc công 

nghiệp: Tập 1, Quy 

hoạch khu công 

nghiệp và lựa chọn 

địa điểm xây dựng 

xí nghiệp công 

nghiệp 

Nguyễn Tại, 

Phạm Đình 

Tuyển 

Xây 

dựng 

2001 10 Kiến trúc công 

nghiệp; Đồ án kiến 

trúc công nghiệp  

 

43 Quy hoạch mạng 

lưới giao thông đô 

thị 

Vũ Thị Vinh 

chủ biên,  

Xây 

dựng 

2005 50 Quy hoạch đô thị 1-2; 

Đồ án quy hoạch đô 

thị 1-2   

 

44 Quy hoạch giao 

thông vận tải và 

thiết kế đường đô 

thị 

Nguyễn Xuân 

Trục 

Giáo 

Dục 

1998 19 Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2; Đồ án quy hoạch 

đô thị 1-2    

 

45 Thiết kế đường đô 

thị 

TS. Phạm Hữu 

Đức chủ biên; 

Xây 

dựng 

2012 18 Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2; Đồ án quy hoạch 

đô thị 1-2     

 

46 Bố cục kiến trúc 

công trình công 

nghiệp 

Nguyễn Nam Xây 

dựng 

2011 5 Kiến trúc công 

nghiệp; Đồ án kiến 

trúc công nghiệp   

 

47 Cơ sở tạo hình kiến 

trúc 

Nguyễn Ngọc 

Giả, Võ Đình 

Diệp 

Xây 

dựng 

2009 1 Cơ sở tạo hình kiến 

trúc  

 

48 Âm học kiến trúc: 

Cơ sở lý thuyết và 

Phạm Đức 

Nguyên 

Khoa 

học Kỹ 

2000 18  Vật lý kiến trúc 2  
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các giải pháp ứng 

dụng 

Thuật 

49 Nhiệt và khí hậu 

kiến trúc 

Phạm Ngọc 

Đăng, Phạm 

Hải Hà 

Xây 

dựng 

2002 20 Vật lý kiến trúc 1   

50 Giao thông đô thị 

và thiết kế đường 

phố 

Phan Cao Thọ 

chủ biên 

Xây 

dựng 

2016 110 Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2  

 

51 Quy hoạch, thiết kế 

và xây dựng đường 

giao thông nông 

thôn 

Trương Xuân 

Khiêm  

Giao 

Thông 

Vận tải 

1998 49  Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; Quy hoạch đô thị 

1-2  

 

52 Tiêu chuẩn Việt 

Nam: Quy hoạch 

xây dựng đô thị, 

tiêu chuẩn thiết kế 

  Xây 

dựng 

2000 2 Quy hoạch đô thị 1-2; 

Đồ án quy hoạch 1-2  

 

53 Kết cấu nhà cao 

tầng: High-risr 

buildinh structures 

Wolfgang 

Schueller; 

Người dịch: 

Phạm Ngọc 

Khánh, Lê 

Mạnh Lân, 

Trần Trọng 

Chi 

Xây 

dựng 

2016 5 Kiến trúc công cộng; 

Kết cấu công trình  

 

54 Từ điển giải nghĩa 

kỹ thuật kiến trúc 

và xây dựng Anh - 

Việt  

Đoàn Định 

Kiến, Lê Kiều 

Khoa 

học kỹ 

thuật  

1994 4 Ngoại ngữ chuyên 

ngành  

 

55 Lịch sử xây dựng 

đô thị cổ đại và 

trung đại phương 

Tây 

Nguyễn Quốc 

Thông  

Xây 

dựng 

2000 4  Lịch sử đô thị  

56 Quy hoạch xây 

dựng phát triển đô 

thị 

Nguyễn Thế 

Bá chủ biên 

Xây 

dựng 

2013 2  Quy hoạch đô thị 1-2  

57 Quy hoạch môi 

trường phát triển 

bền vững 

Nguyễn Thế 

Thôn 

Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

2004 20  Chuyên đề quy 

hoạch bền vững 

 

58 Những kiến thức 

cơ bản về GIS và 

ứng dụng GIS 

trong quy hoạch đô 

thị 

Nguyễn Bá 

Quảng chủ 

biên; Phạm 

Khánh Toàn 

Xây 

dựng 

2011 1 Quy hoạch đô thị 1-2   
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59 Lịch sử đô thị Đặng Thái 

Hoàng 

Xây 

dựng 

2000 4 Lịch sử đô thị   

60 Cơ cấu quy hoạch 

của thành phố hiện 

đại 

Iu. P. 

Bocharov, 

O.K.Kudriavxe

v; Lê Phục 

Quốc dịch 

Xây 

dựng 

2006 5  Quy hoạch đô thị 1-

2  

 

61 Thị tứ làng xã Đặng Đức 

Quang 

Xây 

dựng 

2000 4 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam  

 

62 Quy hoạch vùng Phạm Kim 

Giao chủ biên 

Xây 

dựng 

2000 45  Quy hoạch đô thị 1-

2; Kiến trúc cảnh 

quan  

 

63 Các kỹ xảo thiết kế 

cảnh quan kiến trúc 

đô thị 

Bảo Châu Giao 

Thông 

Vận tải 

2006 1 Kiến trúc cảnh quan    

64 Thiết kế kiến trúc 

cảnh quan khu ở 

Đàm Thu 

Trang 

Xây 

dựng 

2006 30  Kiến trúc cảnh quan   

65 Nghệ thuật vườn - 

công viên 

Hàn Tất Ngạn Xây 

dựng 

2000 4 Kiến trúc cảnh quan    

66 Thiết kế cảnh quan, 

môi trường đường 

ô tô 

Bùi Xuân Cậy, 

Đặng Minh 

Tân 

Xây 

dựng 

2010 5 Kiến trúc cảnh quan    

67 Kiến trúc cảnh 

quan Việt Nam: 

Truyền thông và 

hiện đại 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy, 

Tôn Ánh Hồng 

Xây 

dựng 

2017 2 Kiến trúc cảnh quan    

68 Kiến trúc tiêu 

chuẩn và cái đẹp 

A. Achix; Bùi 

Vạn Trân dịch 

Xây 

dựng 

2003 20  Mỹ học kiến trúc  

69 Giá trị thẩm mỹ và 

nghệ thuật trong lý 

thuyết kiến trúc và 

design 

Đoàn Khắc 

Tình 

Giáo 

Dục 

1999 4 Mỹ học kiến trúc   

70 Một số bài viết tiểu 

luận - phê bình 

dịch thuật kiến trúc 

Đoàn Khắc 

Tình 

Xây 

dựng 

2000 4 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc  

 

71 Đổi mới trong nghệ 

thuật kiến trúc 

cuộc đời của Frank 

Lloyd Wright 

Aylesa Forsee Hà Nội 2000 4  Lịch sử kiến trúc; 

Ngôn ngữ hình thức 

kiến trúc  

 

72 Kiến trúc và người 

Hà Nội 

Phạm Cao 

Nguyên, Lê 

Văn Lân, Đào 

Quốc Hùng, 

Xây 

dựng 

2003 20 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam   

 



27 
 

Tôn Đại, Trần 

Hùng  

73 Ngôn ngữ hình 

thức kiến trúc. Tập 

2 

La Văn Ái, 

Triệu Quang 

Diệu; Đặng 

Thái Hoàng 

biên dịch 

Xây 

dựng 

2017 2 Ngôn ngữ hình thức 

kiến trúc  

 

74 Nghệ thuật tổ chức 

không gian kiến 

trúc 

Vũ Duy Cừ Xây 

dựng 

1999 9  Thiết kế nội thất 

công trình 

 

75 Các công trình kiến 

trúc nổi tiếng trong 

lịch sử thế giới cổ 

trung đại 

Lê Phụng 

Hoàng, Hà 

Bích Liên, 

Trần Hồng 

Ngọc 

Giáo 

Dục 

1998 4   Lịch sử kiến trúc;  

76 Sáng tác kiến trúc Đặng Thái 

Hoàng 

Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

2002 19 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc; Cơ sở tạo 

hình kiến trúc   

 

77 Các bài nghiên cứu 

lý luận phê bình 

dịch thuật kiến 

trúc. Tập 3 

Đặng Thái 

Hoàng 

Xây 

dựng 

2005 4  Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc  

 

78 Tư duy và tổ hợp 

kiến trúc 

Đặng Thái 

Hoàng sưu tầm 

và giới thiệu 

Xây 

dựng 

2017 2 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc; Cơ sở tạo 

hình kiến trúc; Mô 

hình kiến trúc 

 

79 Phối cảnh: Lý 

thuyết và thực hành 

Cổ Văn Hậu Xây 

dựng 

2002 20 Diễn họa kiến trúc 1-

2; Đồ án kiến trúc 

nhà ờ 1; Đồ án kiến 

trúc công cộng 1-3  

 

80 Môi trường vi khí 

hậu trong công 

trình kiến trúc 

Bùi Vạn Trân Xây 

dựng 

2004 30 Vật lý kiến trúc 1   

81 Các giải pháp kiến 

trúc khí hậu Việt 

Nam 

Phạm Đức 

Nguyên chủ 

biên 

Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

2002 20 Kiến trúc sinh khí 

hậu  

 

82 Cấu tạo kiến trúc 

và chọn hình kết 

cấu 

Nguyễn Đức 

Thiềm 

Xây 

dựng 

2006 9 Cấu tạo kiến trúc nhà 

dân dụng  

 

83 Hệ thống bài tập & 

đồ án kiến trúc 

Trường Đại 

học Kiến trúc 

Hà Nội 

Xây 

dựng 

2011 5 Đồ án kiến trúc nhà ờ 

1-3; Đồ án kiến trúc 

công cộng 1-5  

 

84 Lược sử kiến trúc Trần trọng Chi Xây 2006 28  Lịch sử kiến trúc  
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thế giới. Quyển 2 dựng 

85 Lược sử kiến trúc 

thế giới. Quyển 1 

Trần trọng Chi Xây 

dựng 

2003 1 Lịch sử kiến trúc   

86 Đô thị cổ Bắc Kinh Trần Hùng Xây 

dựng 

2003 10 Lịch sử kiến trúc   

87 Thiết kế mẫu nhà 

lớp học - Trường 

trung học cơ sở  

Bộ xây dưng Xây 

dựng 

2003 10 Đồ án kiến trúc công 

cộng 2  

 

88 Kiến trúc nhiệt đới 

ẩm 

Hoàng Huy 

Thắng 

Xây 

dựng 

2002 9 Kiến trúc sinh khí 

hậu   

 

89 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc 

Tạ Trường 

Xuân 

Xây 

dựng 

2014 5 Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc  

 

90 Góp phần tìm hiểu 

bản sắc kiến trúc 

truyền thống Việt 

Nam 

Nguyễn Đức 

Thiềm 

Xây 

dựng 

2000 10 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam  

 

91 Kiến trúc hiện đại Đặng Thái 

Hoàng, 

Nguyễn Văn 

Đỉnh, Đặng 

Liên Phương 

Xây 

dựng 

2012 5  Ngôn ngữ hình thức 

kiến trúc 

 

92 Kiến trúc công 

trình: Tập 1, 

Những khái niệm 

cơ bản 

Nguyễn Tài 

My 

ĐH 

Bách 

khoa 

TpHC

M 

1997 9  Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc  

 

93 Tổ chức không 

gian kiến trúc các 

loại nhà công cộng 

Vũ Duy Cừ Xây 

dựng 

2003 13 Kiến trúc công cộng;   

94 Nguyên lý thiết kế 

công trình bể bơi 

có mái 

Tạ Trường 

Xuân 

Xây 

dựng 

2003 20  Đồ án kiến trúc công 

cộng 

 

95 Thiết kế nhà cao 

tầng hiện đại  

Trần Xuân 

Đỉnh 

Xây 

dựng 

2013 5 Kiến trúc công 

cộng; Đồ án kiến trúc 

công cộng  

 

96 Thiết kế nhà ở Trần Xuẩn 

Đỉnh 

Xây 

dựng 

2012 3 Kiến trúc nhà ở    

97 Sổ tay tính toán 

kiến trúc và kỹ 

thuật  

Robert Brown 

Butler, Bùi 

Đức Tiễn dịch 

Xây 

dựng 

1995 2  Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc   

 

98 Hiệu quả chiếu 

sáng và nghệ thuật 

kiến trúc 

Nguyễn Đức 

Thiềm, 

Nguyễn Chí 

Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

1996 2 Vật lý kiến trúc 2; 

Thiết kế nội thất công 

trình  
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Ngọc 

99 Chiếu sáng tự 

nhiên và nhân tạo 

các công trình kiến 

trúc 

Phạm Đức 

Nguyên 

Khoa 

học Kỹ 

Thuật 

1997 19 Vật lý kiến trúc 2; 

Thiết kế nội thất công 

trình   

 

100 Hình chiếu phối 

cảnh: Phần thực 

hành 

Dương Tiến 

Thọ 

Xây 

dựng 

1999 4  Diễn họa kiến trúc 1-

2; Đồ án kiến trúc 

nhà ờ 1; Đồ án kiến 

trúc công cộng 1-2  

 

101 Xử lý mặt sàn: 

Những phong cách 

trang trí nhà cửa 

thời thượng 

Kandes Oudh 

Manluo; Chu 

Trung Đức 

biên dịch 

Mỹ 

thuật 

2003 10  Thiết kế nội thất 

công trình   

 

102 Trang trí phòng 

ngủ: Những phong 

cách trang trí nhà 

cửa thời thượng 

Sessica Elin 

Hirshman; Lý 

Tiêu Yến biên 

dịch 

Mỹ 

thuật 

2003 10 Thiết kế nội thất công 

trình    

 

103 Trang trí phòng ăn: 

Những phong cách 

trang trí nhà cửa 

thời thượng 

Lisa Skolnik; 

Từ Lôi biên 

dịch 

Mỹ 

thuật 

2003 10  Thiết kế nội thất 

công trình   

 

104 Trang trí tiền sảnh: 

Những phong cách 

trang trí nhà cửa 

thời thượng 

An Runai 

Tewei, Trương 

Hoằng dịch 

Mỹ 

thuật 

2003 10 Thiết kế nội thất công 

trình    

 

105 Hướng dẫn viết 

tiểu luận, luận văn, 

luận án 

Vương Liêm Trẻ 2000 18 Đồ án tốt nghiệp; 

Thực tập nhận thức; 

Thực tập họa viên; 

Học kỳ DN 

 

106 Giáo trình quy 

hoạch không gian 

ngầm thành phố  

Trần Tuấn 

Minh  

Xây 

dựng 

2017 10 Quy hoạch đô thị 1-2   

107 Công trình đô thị 

và công trình ngầm 

Nguyễn Văn 

Thịnh 

Xây 

dựng 

2017 10 Quy hoạch đô thị 1-

2   

 

108 Giao thông thông 

minh trong đô thị  

Đinh Văn Hiệp  Xây 

dựng 

2017 10 Quy hoạch đô thị 1-

2    

 

e. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Số 

TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả 

Đơn vị 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

1.  Tạp chí Kiến 

trúc và đời 

  Tháng 

1 kỳ 

Đồ án kiến trúc nhà ờ 1-2; Đồ án 

kiến trúc công cộng 1-2; Đồ án 
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Số 

TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả 

Đơn vị 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

sống  tổng hợp; Đồ án tốt nghiệp  

2.  Tạp chí kiến 

trúc  

  Tháng 

1 kỳ 

Đồ án kiến trúc nhà ờ 1-2; Đồ án 

kiến trúc công cộng 1-2; Đồ án 

tổng hợp; Đồ án tốt nghiệp  

 

3.  Tạp chí Nhà 

đẹp  

  Tháng 

1 kỳ 

Đồ án kiến trúc nhà ờ 1-2; Đồ án 

kiến trúc công cộng 1-2; Đồ án 

tổng hợp; Đồ án tốt nghiệp  

 

4.  Tạp chí xây 

dựng  

  Tháng 

1 kỳ 

Đồ án kiến trúc nhà ờ 1-2; Đồ án 

kiến trúc công cộng 1-2; Đồ án 

tổng hợp; Đồ án tốt nghiệp  

 

5.  Tạp chí Nội 

thất  

  Tháng 

1 kỳ 

Đồ án kiến trúc nhà ờ 1-2; Đồ án 

kiến trúc công cộng 1-2; Đồ án 

tổng hợp; Đồ án tốt nghiệp   

 

2.1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

- Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Hoạt động nghiên cứu khoa học 

của trường gắn với những nhiệm vụ nhằm triển khai ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật công nghệ 

hiện đại trong sản xuất, đồng thời gắn các hoạt động chuyên môn với những vấn đề thực tiễn 

trong các lĩnh vực sản xuất, nhanh chóng tiếp cận với những đòi hỏi của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Trường thực hiện việc giao lưu, trao đổi học thuật, phối hợp nghiên cứu khoa học, 

triển khai các dự án ứng dụng công nghệ, khai thác nhân rộng các công nghệ hiện đại phục vụ 

yêu cầu phát triển của sản xuất. 

- Về hợp tác quốc tế: Nhà trường thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, 

phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và giao lưu sinh viên nhằm 

tăng cường chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận công nghệ mới đáp ứng sự phát triển của 

các ngành kỹ thuật và công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước; Thực hiện các 

chương trình liên kết đào tạo dạy theo chương trình của Đại học nước ngoài và do đối tác cấp 

bằng. 

2.2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo 

Tên chương trình : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC  

Trình độ đào tạo : Đại học  

Ngành đào tạo : Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc          Mã số: 7510101 

 

2.2.1. Mục tiêu 

a. Mục tiêu chung  

Chương trình này đào tạo ra những Kiến trúc sư có phẩm chất chính trị, đạo đức; có 

kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công 

nghệ; có khả năng học tập suốt đời, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc và 



31 
 

có trách nhiệm nghề nghiệp; có sức khỏe, có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.  

b. Mục tiêu cụ thể  

Mã số Mục tiêu cụ thể 

O1 Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. 

O2 
Có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức về lĩnh 

vực kiến trúc. 

O3 

Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu khoa học và tiên tiến; có 

khả năng sáng tạo và kỹ năng thể hiện các ý tưởng trong lĩnh vực kiến trúc; kỹ năng 

nghiên cứu, phát triển, đổi mới sử dụng công nghệ; kỹ năng phổ biến, truyền bá tri thức, 

tự định hướng, thích nghi với sự thay đổi. 

O4 
Có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ; khả năng quản lý, đánh giá, cải 

tiến để nâng cao hiệu quả công tác. 

 

2.2.2. Chuẩn đầu ra 

Mã số Chuẩn đầu ra 

PLO1 
Có khả năng áp dụng kiến thức về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, môi 

trường của Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực kiến trúc. 

PLO2 

Có khả năng áp dụng kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành kiến 

trúc và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiến trúc. 

PLO3 

Có khả năng vận dụng những kiến thức thực tế, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức 

chuyên ngành tiên tiến, các kết quả nghiên cứu khoa học và các giải pháp công 

nghệ mới để phân tích, tổng hợp, đánh giá, giải quyết các vấn đề mà thực tế đặt ra 

trong lĩnh vực kiến trúc. 

PLO4 
Có khả năng sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, khả năng đưa ra các ý 

tưởng thiết kế và thể hiện các ý tưởng thiết kế kiến trúc. 

PLO5 
Có khả năng đề xuất, phát triển, đổi mới sử dụng các giải pháp công nghệ nhằm 

đáp ứng nhu cầu công việc trong lĩnh vực kiến trúc. 

PLO6 
Có khả năng phân tích, tổng hợp các loại tài liệu và áp dụng kiến thức mới khi 

cần thiết; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp. 

PLO7 Có khả năng giao tiếp bằng văn bản, lời nói, tài liệu kỹ thuật và đồ họa. 

PLO8 

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn; đạt 

năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. 

PLO9 

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT; có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thể 

hiện ý tưởng thiết kế kiến trúc; triển khai các loại hồ sơ thiết kế kiến trúc công 

trình. 

PLO10 Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

PLO11 

Có kỹ năng quản trị, quản lý, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động chuyên 

môn trong lĩnh vực kiến trúc phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội và 

môi trường; Có tư duy khởi nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng. 
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Mã số Chuẩn đầu ra 

PLO12 
Có khả năng nhận thức về đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với công 

việc và cộng đồng. 

Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT:  

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra CTĐT 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

O1 X X     X X   X  

O2  X X X X        

O3 X X X X X X X X X X  X 

O4      X X X X X X X X 

 
2.2.3. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

155 Tín chỉ. 

2.2.4. Tuyển sinh - điều kiện nhập học 

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập trong 

học bạ THPT và điểm thi Vẽ Mỹ thuật (do Đại học Đà Nẵng hoặc các Trường Đại học khác 

tại Việt Nam tổ chức). Điểm xét tuyển là điểm của tổ hợp môn được công bố trong thông báo 

tuyển sinh hàng năm. Thí sinh phải đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng quy định, đồng thời đạt điểm chuẩn 

xét tuyển vào ngành do Hội đồng tuyển sinh công bố ở mỗi đợt xét tuyển.  

2.2.5. Quá trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được triển khai theo học chế tín chỉ. Quá trình đào tạo tuân thủ 

theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật. Mỗi năm học có 2 học kỳ chính và một học kỳ hè. Số giờ lên lớp 

trung bình 20 tiết/tuần. Cách thức kiểm tra đánh giá được qui định trong đề cương chi tiết của 

mỗi học phần. 

2.2.6. Điều kiện tốt nghiệp - Văn bằng 

a. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp phải thỏa mãn các tiêu chí công nhận tốt nghiệp 

theo quy chế đào tạo tín chỉ của Giáo dục và Đào tạo, có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng 

và hoàn thành chương trình giáo dục thể chất, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về chuẩn 

đầu ra của nhà trường về Ngoại ngữ, Tin học. 

b. Văn bằng 

Kiến trúc sư 

2.2.7. Khả năng phát triển nghề nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học lên bậc sau đại học: Thạc sĩ - Tiến sĩ;   

         Sinh viên có khả năng học thêm ngành thứ 2; 

Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời. 

2.2.8. Chiến lược giảng dạy - học tập 

Các chiến lược và phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể 

như sau: 
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a. Chiến lược dạy học trực tiếp 

Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến với 

người học theo cách trực tiếp, giảng viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến lược dạy học 

này thường được áp dụng trong các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả khi muốn truyền 

đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được áp dụng gồm phương pháp giải 

thích cụ thể (Explicit Teaching), thuyết giảng (Lecture) và phương pháp tham luận (Guest 

Lecture) 

+ Giải thích cụ thể (Explicit Teaching): Đây là phương pháp thuộc chiến lược dạy học 

trực tiếp trong đó giảng viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến 

bài học, giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu dạy học về kiến thức và kỹ năng. 

+ Thuyết giảng (Lecture): Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội 

dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Sinh viên chỉ nghe giảng 

và thình thoảng ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt. 

+ Tham luận (Guest lecture): Theo phương pháp này, sinh viên được tham gia vào các 

khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình không phải là giảng viên mà là những người đến 

từ các doanh nghiệp bên ngoài. Thông qua những kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để 

giúp sinh viên hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo. 

b. Chiến lược dạy học gián tiếp 

Dạy học gián tiếp là chiến lược dạy học trong đó người học được tạo điều kiện trong 

quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy công khai nào được thực hiện 

bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm 

trung tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học đến với sinh viên 

mà thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình học, sử dụng 

kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được áp dụng gồm câu hỏi gợi mở 

(Inquiry), giải quyết vấn đề (Problem Solving), học theo tình huống (Case Study). 

+ Câu hỏi gợi mở (Inquiry): Trong tiến trình dạy học, giảng viên sử dụng các câu hỏi 

gợi mở hay các vấn đề, và hướng dẫn giúp sinh viên từng bước trả lời câu hỏi. Sinh viên có 

thể tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết bài toán, vấn đề đặt ra. 

+ Giải quyết vấn đề (Problem Solving): Trong tiến trình dạy và học, người học làm việc 

với vấn đề được đặt ra và học được những kiến thức mới thông qua việc đối mặt với vấn đề 

cần giải quyết. Thông qua qúa trình tìm giải pháp cho vấn đề đặt ra, sinh viên đạt được kiến 

thức và kỹ năng theo yêu cầu của môn học. 

+ Học theo tình huống (Case Study): Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp cận dạy 

học lấy người học làm trung tâm, giúp người học hình thành kỹ năng tư duy phản biện, giao 

tiếp. Theo phương pháp này, giảng viên liên hệ các tình huống, vấn đề hay thách thức trong 

thực tế và yêu cầu sinh viên giải quyết, giúp sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, 

kỹ năng ra quyết định cũng như kỹ năng nghiên cứu. 
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c. Học trải nghiệm 

Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức và 

kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm 

nhận. Họ học thông qua làm và trải nghiệm. 

Các phương pháp dạy học được áp dụng theo chiến lược dạy học này gồm mô hình 

(Models), thực tập, thực tế (Field Trip), thí nghiệm (Experiment), dự án (Project) và nhóm 

nghiên cứu học tập (Study Research Team). 

+ Mô hình (Models): là phương pháp dạy học trong đó, sinh viên thông qua việc quan 

sát và quá trình xây dựng, thiết kế mô hình mà giảng viên yêu cầu để đạt được nội dung kiến 

thức và kỹ năng được đặt ra. 

+ Thực tập, thực tế (Field Trip): Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực 

tế tại công trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu được môi trường làm việc thực tế của 

ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, học hỏi các công nghệ đang được áp dụng trong lĩnh vực 

ngành đào tạo, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương 

pháp này không những giúp sinh viên hình thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề 

nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

+ Thí nghiệm (Experiment): Là phương pháp dạy học trong đó giảng viên sử dụng các 

thao tác thí nghiệm, sinh viên quan sát và thực hành các thí nghiệm đó theo hướng dẫn của 

giảng viên. Từ đó hướng đến mục tiêu dạy học. 

+ Dự án (Project): Là phương pháp học trong đó giảng viên tổ chức cho sinh viên học 

thông qua các dự án hay công trình thực tế. Dự án ở đây được hiểu là những nhiệm vụ phức 

tạp từ các vấn đề mang tính chất kích thích người học tìm hiểu, khám phá. Từ đây người học 

sẽ tham gia vào thiết kế, đưa ra quyết định hay khảo sát các hoạt động có liên quan đến dự án. 

Với phương pháp học này, người học sẽ phải làm việc theo nhóm và khám phá những vấn đề 

gắn liền với cuộc sống, sau đó sẽ thuyết trình trước lớp và chia sẻ những gì họ đã làm được 

trong dự án của mình. Phương pháp học dựa trên dự án chú trọng tới những hoạt động học có 

tính chất lâu dài và liên môn, liên ngành và thường gắn với những vấn đề nảy sinh từ đời sống 

hiện tại. Bên cạnh đó, phương pháp học dựa trên dự án còn tạo ra những cơ hội nhằm giúp 

người học theo đuổi được những sở thích của mình, và tự mình đưa ra quyết định về câu trả 

lời hay tìm ra giải pháp cho các vấn đề trình bày trong dự án. 

+ Nhóm nghiên cứu học tập (Study Research Team): Sinh viên được khuyến khích tham 

gia vào các dự án, nhóm nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, giúp hình thành năng lực 

nghiên cứu và kỹ năng sáng tạo. Từ đó, tạo tiền đề cho sinh viên tiếp tục học tập cao hơn ở 

bậc học thạc sỹ, tiến sỹ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp. 

d. Dạy học tương tác 

Đây là chiến lược dạy và học trong đó, giảng viên sử dụng kết hợp nhiều hoạt động 

trong lớp học như đặt vấn đề hay câu hỏi gợi mở và và yêu cầu sinh viên thảo luận, tranh luận 

để giải quyết vấn đề đó. Giảng viên với vai trò hướng dẫn sinh viên từng bước giải quyết vấn 

đề. Từ đó giúp sinh viên đạt được mục tiêu dạy học. Sinh viên có thể học từ bạn học hay từ 

giảng viên để phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán để 

đưa ra quyết định. 

Các kỹ thuật, phương pháp được áp dụng theo chiến lược này gồm có phương pháp 

tranh luận (Debate), thảo luận (Discussions), học nhóm (Pear Learning). 
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+ Tranh luận (Debates): là tiến trình dạy học trong đó giảng viên đưa ra một vấn đề liên 

quan đến nội dung bài học, sinh viên vơi các quan điểm trái ngược nhau về vấn đề đó phải 

phân tích, lý giải, thuyết phục người nghe ủng hộ quan điểm của mình. Thông qua hoạt động 

dạy học này, sinh viên hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra 

quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông. 

+ Thảo luận (Discussion): Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên được chia thành 

các nhóm và tham gia thảo luận về những quan điểm cho một vấn đề nào đó được giảng viên 

đặt ra. Khác với phương pháp tranh luận, trong phương pháp thảo luận, người học với cùng 

quan điểm mục tiêu chung và tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình. 

+ Học nhóm (Pear Learning): Sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để cùng nhau 

giải quyết các vấn đề được đặt ra và trình bày kết quả của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết 

trình trước các nhóm khác và giảng viên 

e. Tự học 

Chiến lược tự học được hiểu là tất cả các hoạt động học của người học được thực hiện 

bởi các cá nhân người học với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên. Đây là một 

quá trình giúp sinh viên tự định hướng việc học của mình theo kinh nghiệm học tập của bản 

thân, có quyền tự chủ và điều khiển hoạt động học của họ thông qua các bài tập, dự án hay 

vấn đề mà giảng viên gợi ý, hướng dẫn ở lớp. 

Phương pháp học theo chiến lược này được áp dụng chủ yếu là phương pháp bài tập ở 

nhà (Work Assigment). Theo phương pháp này, sinh viên được giao nhiệm vụ làm việc ở nhà 

với những nội dung và yêu cầu do giảng viên đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ 

được giao ở nhà này, sinh viên học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về 

kiến thức cũng như kỹ năng theo yêu cầu. 

f. Dạy học trực tuyến 

Học tập trực tuyến (e-learning) là phương thức học tập trong đó sinh viên dùng các thiết 

bị kết nối Internet để có thể kết nối với giảng viên thông qua các công cụ dạy học thời gian 

thực, truy cập nguồn tài nguyên học tập được lưu trữ trên các nền tảng số. Giảng viên tương 

tác từ xa và có thể gởi học liệu số (hay học liệu điện tử) là tập hợp các phương tiện điện tử 

phục vụ dạy và học, bao gồm: giáo trình điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh 

giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, 

phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác cho người học 

thông qua các hệ thống quán lý học tập LMS (Learning Management System). 

E-learning với những ưu điểm trong dạy học làm thay đổi mạnh mẽ kỹ năng tự học của 

người học do khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của 

người học. Cùng với sự phát triển của công nghệ, việc xây dựng môi trường học tập trực 

tuyến hiện đại, xây dựng các nội dung giảng dạy trực tuyến được phát triển theo hướng ngày 

càng tiếp cận gần hơn với người học. 

2.2.9. Phương pháp đánh giá 

Các phương pháp đánh giá được chia thành 2 loại chính là đánh giá theo tiến trình (On-

going/Formative Assessment) và đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment). 
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a. Đánh giá tiến trình (On-going/Formative Assessment) 

Mục đích của đánh giá tiến trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của 

người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện 

trong quá trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá tiến trình được áp dụng gồm: đánh 

giá chuyên cần (Attendance Check), đánh giá bài tập (Work Assigment), và đánh giá thuyết 

trình (Oral Presentation) 

+ Đánh giá chuyên cần (Attendence Check): Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường 

xuyên của sinh viên cũng như những đóng góp của sinh viên trong khóa học cũng phản ánh 

thái độ học tập của họ đối với khóa học.  

+ Đánh giá bài tập (Work Assigment): Người học được yêu cầu thực hiện một số nội 

dung liên quan đến bài học trong giờ học hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể 

được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm. 

+ Đánh giá thuyết trình (Oral Presentaion): Trong một số môn học thuộc chương trình 

đào tạo, sinh viên được yêu cầu yêu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống 

hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhóm mình trước các nhóm khác. 

Hoạt động này không những giúp sinh viên đạt được những kiến thức chuyên ngành mà còn 

giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm.  

b. Đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment) 

Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được 

mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình 

dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa học kỳ, và đánh giá cuối học kỳ. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong loại đánh giá này gồm có: Kiểm tra viết 

(Written Exam), Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice Exam), Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral 

Exam), Báo cáo (Written Report), Thuyết trình (Oral Presentation), đánh giá làm việc nhóm 

(Teamwork Assesment) và Đánh giá đồng cấp (Peer Assessment) 

+ Kiểm tra viết (Written Exam): Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu 

cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu 

chuẩn đầu về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. 

Thang điểm đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giá này là thang 10. Số lượng 

câu hỏi trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học 

phần. 

 + Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Phương pháp đánh giá này tương tự 

như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên 

đáp án được thiết kế sẳn. Điểm khác là trong phương pháp đánh giá này sinh viên trả lời các 

câu hỏi yêu cầu dựa trên các gợi ý trả lời cũng được thiết kế và in sẳn trong đề thi. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam): Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được 

được đánh gia thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp.  

+ Báo cáo (Written Report): Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của 

sinh viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản 

vẽ/ hình ảnh trong báo cáo.  
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+ Đánh giá thuyết trình (Oral Presentaion): Phương pháp đánh giá này hoàn toàn giống 

với phương pháp đánh giá thuyết trình. Đánh giá được thực hiện theo định kỳ (giữa kỳ, cuối 

kỳ, hay cuối khóa). 

+ Đánh giá làm việc nhóm (Peer Assessment): Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng 

khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và được dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm 

của sinh viên.  

2.2.10. Nội dung chương trình  

a. Khung chương trình dạy học  

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Số 

tín 

chỉ 

HP tiên quyết(*) 

HP học trước (-) 

LT-

BT 

TH-

TN 
TT HP song hành(+) 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 39   

  1.1. Các học phần bắt buộc 33   

1 5209002 Triết học Mác - Lênin 3 0 0 3   

2 5209006 Kinh tế chính trị 2 0 0 2 Triết học Mác - Lênin - 

3 5209007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0 0 2 Triết học Mác - Lênin - 

4 5209008 Lịch sử Đảng CSVN 2 0 0 2 Triết học Mác - Lênin - 

5 5209004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0 0 2 Triết học Mác - Lênin - 

6 5413002 Ngoại Ngữ I 3 0 0 3 Ngoại Ngữ cơ bản(*) - 

7 5413003 Ngoại Ngữ II 2 0 0 2 Ngoại Ngữ I - 

8 5413004 Ngoại ngữ III 2 0 0 2 Ngoại Ngữ II - 

9 5211005 Pháp luật đại cương 2 0 0 2   

10 5319002 Giải tích I 3 0 0 3   

11 5505251 Tin học cơ bản 1 1 0 2   

12   Hình họa 1 2 0 0 2   

13   Hình họa 2 2 0 0 2 Hình họa 1 - 

14   Vẽ Mỹ thuật 1 0.5 1.5 0 2   

15   Vẽ Mỹ thuật 2 0.5 1.5 0 2 Vẽ Mỹ thuật 2 - 

  Tổng số tín chỉ phải tích lũy bắt buộc học phần đại cương 33   

  1.2. Các học phần kiến thức kỹ năng mềm – bắt buộc  6   

1 5502003 Kỹ năng giao tiếp 1 0 0 1   

2 5502004 Kỹ năng làm việc nhóm 1 0 0 1   

3 5502010 

Đổi mới sáng tạo khởi 

nghiệp 2 0 0 2   

4 5502009 Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 2 0 0 2 

Kỹ năng làm việc nhóm 

- 

  Tổng số tín chỉ kiến thức kỹ năng mềm 6   

  1.3. Các học phần tự chọn tự do     

1 5413001 Ngoại Ngữ cơ bản 3 0 0 3   

2 5413005 Ngoại Ngữ IV 2 0 0 2 Ngoại ngữ III - 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Số 

tín 

chỉ 

HP tiên quyết(*) 

HP học trước (-) 

LT-

BT 

TH-

TN 
TT HP song hành(+) 

3 5413006 Ngoại Ngữ V 2 0 0 2 Ngoại Ngữ IV - 

  
1.4. Các học phần tích lũy Chứng chỉ thể chất & Chứng 

chỉ quốc phòng     

1 5502001 Giáo dục quốc phòng 0 0 4 4   

2 5013001 Giáo dục thể chất I 0 1 0 1   

3 5013002 Giáo dục thể chất II 0 1 0 1   

4 5013003 Giáo dục thể chất III 0 1 0 1   

5 5013004 Giáo dục thể chất IV 0 1 0 1   

  
Tổng số tín chỉ Khối kiến thức đại cương và Kỹ năng 

mềm 39   

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 116   

  2.1. Các học phần cơ sở ngành - bắt buộc 34   

1   Kiến trúc nhập môn 1 0 0 1   

2   Cơ sở tạo hình kiến trúc  2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

3   Mô hình kiến trúc  0 1 0 1 

Cơ sở tạo hình kiến trúc 

(+) 

4   Diễn họa kiến trúc 1 1 1 0 2   

5   Diễn họa kiến trúc 2 0 1 0 1 Diễn họa kiến trúc 1 - 

6   Vật lý kiến trúc 1 2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

7   Vật lý kiến trúc 2 2 0 0 2 Vật lý kiến trúc 1 - 

8 5506061 Vẽ kỹ thuật xây dựng 2 1 0 3 Hình họa 1 - 

9 5506062 Vẽ xây dựng trên máy tính 1 1 0 2 Vẽ kỹ thuật xây dựng - 

10   Tin học đồ họa kiến trúc 1 2 1 0 3 Vẽ kỹ thuật xây dựng - 

11   Tin học đồ họa kiến trúc 2 1 1 0 2 

Tin học đồ họa kiến trúc 

1 

12   Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

13 5506060 Vật liệu xây dựng 2 0 0 2   

14 5506069 Cơ học công trình 3 0 0 3   

15   Kết cấu công trình 1 3 0 0 3 Cơ học công trình - 

16 5506036 Kỹ thuật thi công I 3 0 0 3 Kết cấu công trình 1 - 

  Tổng số tín chỉ phải tích lũy các học phần cơ sở ngành 34   

  
2.2. Các học phần chuyên ngành – 

bắt buộc       70   

1   Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

2   Kiến trúc công cộng 2 0 0 2 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

3   Kiến trúc nhà ở 2 0 0 2 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

4   Kiến trúc công nghiệp 2 1 0 3 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

5   Lịch sử kiến trúc 3 0 0 3 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

6   Quy hoạch đô thị 1 2 0 0 2 Nguyên lý thiết kế kiến 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Số 

tín 

chỉ 

HP tiên quyết(*) 

HP học trước (-) 

LT-

BT 

TH-

TN 
TT HP song hành(+) 

trúc - 

7   Quy hoạch đô thị 2 2 0 0 2 Quy hoạch đô thị 1 - 

8   Kiến trúc sinh khí hậu 1.5 0.5 0 2 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

9 5506004 

Cấu tạo Kiến trúc nhà dân 

dụng 2 1 0 3 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

10   Thiết kế nội thất công trình  1 1 0 2 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

11 5506044 Quản lý dự án xây dựng 2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

12   

Đồ án Kiến trúc Công cộng 

1 1 2 0 3 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

13   Đồ án Kiến trúc Nhà ở 1 1 2 0 3 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

14   

Đồ án Kiến trúc Công cộng  

2 1 2 0 3 

Đồ án Kiến trúc Công 

cộng 1 - 

15   Đồ án Kiến trúc Nhà ở 2 1 2 0 3 

Đồ án Kiến trúc Nhà ở 1 

- 

16   

Đồ án Kiến trúc Công 

nghiệp 1 2 0 3 Kiến trúc công nghiệp - 

17   Đồ án Quy hoạch 1 2 0 3 Quy hoạch đô thị 2 - 

18   Đồ án Kiến trúc tổng hợp 1 3 0 4 

Đồ án Kiến trúc Công 

cộng 2 - 

19 5506016 

Đồ án cấu tạo kiến trúc nhà 

DD 0 1 0 1 

Cấu tạo KT nhà dân 

dụng - 

20   Vẽ ghi 0.5 0.5 0 1 Vẽ kỹ thuật xây dựng - 

21   

Chuyên đề kiến trúc bền 

vững  1 1 0 2 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

22   

Chuyên đề công nghệ mới 

trong xây dựng  0.5 0.5 0 1 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc - 

23   Thực tập nhận thức 0 0 1 1 Kiến trúc nhập môn - 

24   Thực tập họa viên 0 0 2 2 

Tin học đồ họa kiến trúc 

1 - 

25   Học kỳ doanh nghiệp 0 0 3 3 Thực tập họa viên 

26   

Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc 

sư 0 12 0 12 

Đồ án Kiến trúc tổng 

hợp (*) Tin học đồ họa 

kiến trúc 1 (-) 

  Tổng số tín chỉ tích lũy bắt buộc học phần chuyên ngành 70   

  2.3. Các học phần chuyên ngành - tự chọn bắt buộc 12   

  
2.3.1. Nhóm học phần Kiến trúc và Công nghệ (chọn 4 tín 

chỉ) 4   

1   Mỹ học kiến trúc  2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

2   

Ngôn ngữ và hình thức kiến 

trúc 2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Số 

tín 

chỉ 

HP tiên quyết(*) 

HP học trước (-) 

LT-

BT 

TH-

TN 
TT HP song hành(+) 

3   Tin học đồ họa kiến trúc 3 1 1 0 2 

Tin học đồ họa kiến trúc 

2 - 

4   

Chuyên đề Kiến trúc công 

nghiệp 1 1 0 2 Kiến trúc công nghiệp - 

5   Chuyên đề nội thất 1 1 0 2 

Thiết kế nội thất công 

trình  - 

6   

Chuyên đề Mô phỏng trong 

kiến trúc  1 1 0 2 

Tin học đồ họa kiến trúc 

1 - 

  2.3.2. Nhóm học phần Quy hoạch đô thị (chọn 4 tín chỉ)  4   

1   Xã hội học đô thị 2 0 0 2 Quy hoạch đô thị 1 - 

2 5506091 Kiến trúc cảnh quan 2 0 0 2 Kiến trúc nhập môn - 

3   

Chuyên đề qui hoạch bền 

vững  1 1 0 2 Quy hoạch đô thị 1 - 

4   Kỹ thuật hạ tầng đô thị 2 0 0 2 Quy hoạch đô thị 1 - 

  
2.3.3. Nhóm học phần Kỹ thuật và kinh tế xây dựng (chọn 

4 tín chỉ) 4   

1 5506047 Thiết bị kỹ thuật trong nhà 2 0 0 2 

Nguyên lý thiết kế kiến 

trúc nhà dân dụng - 

2   Kết cấu công trình 2 2 0 0 2 Kết cấu công trình 1 - 

3 5506006 

Chuyên đề kết cấu Công 

trình  1 0 0 1 Kết cấu công trình 1 - 

4 5506025 Dự toán xây dựng 2 1 0 3 Kỹ thuật thi công I - 

  

Tổng số tín chỉ tích lũy tự chọn bắt buộc học phần chuyên 

nghiệp 12   

  Tổng số tín chỉ phải tích lũy phần giáo dục chuyên nghiệp 116   

    TỔNG       155   

b. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

1 5209002 

Triết học 

Mác - 

Lênin C TB       T         T   

2 5209006 

Kinh tế 

chính trị C TB T               T   

3 5209007 

Chủ nghĩa 

xã hội C T                     
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STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

khoa học 

4 5209008 

Lịch sử 

Đảng 

CSVN C T                     

5 5209004 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh C T                   TB 

6 5413002 

Ngoại 

Ngữ I TB TB       T T C   TB TB   

7 5413003 

Ngoại 

Ngữ II TB TB       T T C   TB TB   

8 5413004 

Ngoại ngữ 

III TB TB       T T C   TB TB   

9 5211005 

Pháp luật 

đại cương C   T       T         TB 

10 5319002 Giải tích I   C   T T TB             

11 5505251 

Tin học 

cơ bản   TB TB           C       

12   

Hình họa 

1   C C TB   TB C           

13   

Hình họa 

2   C C TB   TB C           

14   

Vẽ Mỹ 

thuật 1   C TB TB     TB           

15   

Vẽ Mỹ 

thuật 2   C TB TB     TB           

16 5502003 

Kỹ năng 

giao tiếp TB           C     C TB   

17 5502004 

Kỹ năng 

làm việc 

nhóm TB           C     C TB TB 

18 5502010 

Đổi mới 

sáng tạo 

khởi 

nghiệp TB           TB       C TB 

19 5502009 

Kỹ năng 

quản lý, 

lãnh đạo TB   TB       TB     TB C TB 

20 5413001 

Ngoại 

Ngữ cơ 

bản TB TB       T T C   TB TB   
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STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

21 5413005 

Ngoại 

Ngữ IV TB TB       T T C   TB TB   

22 5413006 

Ngoại 

Ngữ V TB TB       T T C   TB TB   

23 5502001 

Giáo dục 

quốc 

phòng C T                     

24 5013001 

Giáo dục 

thể chất I T     TB           TB TB   

25 5013002 

Giáo dục 

thể chất II T     TB           TB TB   

26 5013003 

Giáo dục 

thể chất 

III T     TB           TB TB   

27 5013004 

Giáo dục 

thể chất 

IV T     TB           TB TB   

28   

Kiến trúc 

nhập môn C TB TB C T T TB     T TB C 

29   

Cơ sở tạo 

hình kiến 

trúc    C TB C T T TB           

30   

Mô hình 

kiến trúc    C TB C T T TB           

31   

Diễn họa 

kiến trúc 1   T T C TB   C       T   

32   

Diễn họa 

kiến trúc 2   T T C TB   C       T   

33   

Vật lý 

kiến trúc 1 TB C C TB TB TB         T TB 

34   

Vật lý 

kiến trúc 2 TB C C TB TB TB         T TB 

35 5506061 

Vẽ kỹ 

thuật xây 

dựng   C C C   TB C   C       

36 5506062 

Vẽ xây 

dựng trên 

máy tính   C TB C TB TB C   C       

37   

Tin học 

đồ họa 

kiến trúc 1   C TB C TB TB C   C       
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STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

38   

Tin học 

đồ họa 

kiến trúc 2   C TB C TB TB C   C       

39   

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam  C C TB TB   TB TB       TB TB 

40 5506060 

Vật liệu 

xây dựng TB  C TB   TB  C TB       TB    C 

41 5506069 

Cơ học 

công trình   C TB T                 

42   

Kết cấu 

công trình 

1   C TB T               TB 

43 5506036 

Kỹ thuật 

thi công I   C TB                 TB 

44   

Nguyên lý 

thiết kế 

kiến trúc C C C C   TB        TB T C 

45   

Kiến trúc 

công cộng C C C C   TB         T TB 

46   

Kiến trúc 

nhà ở C C C C   TB         T TB 

47   

Kiến trúc 

công 

nghiệp C C C C   TB         T TB 

48   

Lịch sử 

kiến trúc C C C C   TB         T TB 

49   

Quy 

hoạch đô 

thị 1 C C C C   TB         T TB 

50   

Quy 

hoạch đô 

thị 2 C C T C TB  TB  TB   C   

 

TB 

51   

Kiến trúc 

sinh khí 

hậu C C C C TB TB         T C 

52 5506004 

Cấu tạo 

Kiến trúc 

nhà dân 

dụng TB C C C TB TB         T TB 

53   Thiết kế TB C C C TB TB         T TB 
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STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

nội thất 

công trình  

54 5506044 

Quản lý 

dự án xây 

dựng TB TB TB     TB         C TB 

55   

Đồ án 

Kiến trúc 

Công 

cộng 1 C C C C TB TB TB         TB 

56   

Đồ án 

Kiến trúc 

Nhà ở 1 C C C C TB TB TB         TB 

57   

Đồ án 

Kiến trúc 

Công 

cộng  2 C C C C TB TB TB   C     TB 

58   

Đồ án 

Kiến trúc 

Nhà ở 2 C C C C TB TB TB   C     TB 

59   

Đồ án 

Kiến trúc 

Công 

nghiệp C C C C TB TB TB   C     TB 

60   

Đồ án 

Quy 

hoạch C C C C TB TB TB   C     TB 

61   

Đồ án 

Kiến trúc 

tổng hợp C C C C TB TB TB   C     TB 

62 5506016 

Đồ án cấu 

tạo kiến 

trúc nhà 

DD   C C TB TB   TB         TB 

63   Vẽ ghi   TB C   TB  T TB     C     TB 

64   

Chuyên 

đề kiến 

trúc bền 

vững  C C C C TB TB         T C 

65   

Chuyên 

đề công 

nghệ mới   C C TB C TB         TB TB 
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STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

trong xây 

dựng  

66   

Thực tập 

nhận thức C TB C TB   TB       TB C C 

67   

Thực tập 

họa viên C C C TB   TB TB     C C C 

68   

Học kỳ 

doanh 

nghiệp C C C TB TB TB TB   TB C C C 

69   

Đồ án tốt 

nghiệp 

Kiến trúc 

sư C C C C C C C TB C T C C 

70   

Mỹ học 

kiến trúc  TB C TB C   TB         T   

71   

Ngôn ngữ 

và hình 

thức kiến 

trúc TB C TB C   TB         T   

72   

Tin học 

đồ họa 

kiến trúc 3   C TB C TB TB C   C       

73   

Chuyên 

đề Kiến 

trúc công 

nghiệp TB C C C TB TB         T TB 

74   

Chuyên 

đề nội thất TB C C C TB TB         T TB 

75   

Chuyên 

đề Mô 

phỏng 

trong kiến 

trúc    C C C TB TB TB   C   T TB 

76   

Xã hội 

học đô thị TB C TB C   TB         TB TB 

77 5506091 

Kiến trúc 

cảnh quan TB C TB C   TB         T TB 

78   

Chuyên 

đề qui 

hoạch bền 

vững  TB C C C TB TB         T C 
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STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

C: Cao; TB: Trung bình; T: Thấp 

P 

L 

O 

1 

P 

L 

O 

2 

P 

L 

O 

3 

P 

L 

O 

4 

P 

L 

O  

5 

P 

L 

O 

6 

P 

L 

O 

 7 

P 

L 

O 

8 

P 

L 

O  

9 

P 

L 

O 

10 

P 

L 

O 

11 

P 

L 

O 

12 

79   

Kỹ thuật 

hạ tầng đô 

thị TB C C TB   TB         T   

80 5506047 

Thiết bị 

kỹ thuật 

trong nhà   C C   TB               

81   

Kết cấu 

công trình 

2   C TB T                 

82 5506006 

Chuyên 

đề kết cấu 

Công 

trình    C C TB TB TB           TB 

83 5506025 

Dự toán 

xây dựng C C TB               TB   

c. Cây chương trình đào tạo 
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CÂY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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d. Kế hoạch đào tạo 

Học 

kỳ 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Mô tả 

1 

5413002 Ngoại Ngữ I 3 Học phần bắt buộc - đại cương 

5319002 Giải tích I 3 Học phần bắt buộc - đại cương 

5505251 Tin học cơ bản 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Hình họa 1 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Vẽ Mỹ thuật 1 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5413001 Ngoại Ngữ cơ bản 3 Học phần tự chọn tự do - đại cương 

5013001 Giáo dục thể chất I 1 Học phần bắt buộc - chứng chỉ 

  Kiến trúc nhập môn 1 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Diễn họa kiến trúc 1 2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

5506060 Vật liệu xây dựng 2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  TỔNG: 17   

2 

5413003 Ngoại Ngữ II 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Hình họa 2 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Vẽ Mỹ thuật 2 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5502003 Kỹ năng giao tiếp 1 Học phần bắt buộc - đại cương 

5502004 Kỹ năng làm việc nhóm 1 Học phần bắt buộc - đại cương 

5502001 Giáo dục quốc phòng 4 Học phần bắt buộc - chứng chỉ 

5013002 Giáo dục thể chất II 1 Học phần bắt buộc - chứng chỉ 

  Cơ sở tạo hình kiến trúc  2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Mô hình kiến trúc  1 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Diễn họa kiến trúc 2 1 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

5506061 Vẽ kỹ thuật xây dựng 3 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  TỔNG: 17   

3 

5413004 Ngoại ngữ III 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5013003 Giáo dục thể chất III 1 Học phần bắt buộc - chứng chỉ 

  Vật lý kiến trúc 1 2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

5506062 Vẽ xây dựng trên máy tính 2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

5506069 Cơ học công trình 3 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Kiến trúc công cộng 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

5506004 
Cấu tạo Kiến trúc nhà dân 

dụng 
3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Đồ án Kiến trúc Công cộng 1 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Vẽ ghi 1 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  TỔNG: 18   

4 

5209002 Triết học Mác - Lênin 3 Học phần bắt buộc - đại cương 

5413005 Ngoại Ngữ IV 2 Học phần tự chọn tự do - đại cương 

5013004 Giáo dục thể chất IV 1 Học phần bắt buộc - chứng chỉ 

  Vật lý kiến trúc 2 2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Tin học đồ họa kiến trúc 1 3 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Kết cấu công trình 1 3 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 
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  Kiến trúc nhà ở 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Đồ án Kiến trúc Nhà ở 1 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

5506016 
Đồ án cấu tạo kiến trúc nhà 

DD 
1 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  TỔNG: 17   

5 

5209006 Kinh tế chính trị 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5413006 Ngoại Ngữ V 2 Học phần tự chọn tự do - đại cương 

  Tin học đồ họa kiến trúc 2 2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

5506036 Kỹ thuật thi công I 3 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Kiến trúc công nghiệp 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Quy hoạch đô thị 1 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Đồ án Kiến trúc Công cộng  2 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Thực tập nhận thức 1 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

5506091 Kiến trúc cảnh quan 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

5506047 Thiết bị kỹ thuật trong nhà 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  TỔNG: 18   

6 

5209007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Quy hoạch đô thị 2 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Kiến trúc sinh khí hậu 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Thiết kế nội thất công trình  2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

5506044 Quản lý dự án xây dựng 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Đồ án Kiến trúc Nhà ở 2 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Thực tập họa viên 2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Mỹ học kiến trúc  2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  Tin học đồ họa kiến trúc 3 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  Kỹ thuật hạ tầng đô thị 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  Kết cấu công trình 2 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  TỔNG: 19   

7 

5209008 Lịch sử Đảng CSVN 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5502009 Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Lịch sử kiến trúc 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Đồ án Kiến trúc Công nghiệp 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Đồ án Quy hoạch 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Chuyên đề kiến trúc bền vững  2 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  
Chuyên đề Mô phỏng trong 

kiến trúc  
2 

Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  Xã hội học đô thị 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  
Chuyên đề qui hoạch bền 

vững  
2 

Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

5506006 Chuyên đề kết cấu Công trình  1 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 
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5506025 Dự toán xây dựng 3 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  TỔNG: 19   

8 

5209004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5211005 Pháp luật đại cương 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

5502010 Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp 2 Học phần bắt buộc - đại cương 

  Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 Học phần bắt buộc - cơ sở ngành 

  Đồ án Kiến trúc tổng hợp 4 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  
Chuyên đề công nghệ mới 

trong xây dựng  
1 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  Học kỳ doanh nghiệp 3 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  
Ngôn ngữ và hình thức kiến 

trúc 
2 

Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  
Chuyên đề Kiến trúc công 

nghiệp 
2 

Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  Chuyên đề nội thất 2 
Học phần tự chọn bắt buộc - 

chuyên ngành 

  TỔNG: 18   

9 
  Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư 12 Học phần bắt buộc - chuyên ngành 

  TỔNG: 12   

 

e. Mô tả tóm tắt nội dung cần đạt được của các học phần 

Số 

TT 

Tên học 

phần 
Nội dung cần đạt được của các học phần (tóm tắt) 

Khối 

lượng 

kiến 

thức 

(LT/ 

TH/ 

Tự 

học) 

Ghi 

chú 

1 Hình họa 1 Học phần Hình hoạ 1 cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: cách biểu diễn các đối tượng 

không gian ba chiều bằng những yếu tố của mặt phẳng 

(hai chiều) như điểm, mặt phẳng; dùng các yếu tố ấy 

để giải các bài toán không gian ban đầu. 

2  

2 Hình họa 2 Học phần Hình hoạ 2 trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cũng như phương pháp để thể hiện phối cảnh và 

vẽ bóng đổ cho vật thể và công trình kiến trúc. Từ đó, 

sinh viên có thể đưa ra các giải pháp thích hợp khi 

thiết kế, xây dựng công trình. 

2  

3 Vẽ Mỹ 

thuật 1 

Đối với sinh viên ngành Kiến trúc, những kiến thức và 

kỹ năng hội họa là một trong những yếu tố đặc biệt 

quan trọng, có vai trò quan trọng đối với việc xét tuyển 

đầu vào, khả năng theo học các môn học chuyên ngành 

và việc góp phần tạo nên tư duy sáng tạo, khả năng 

2  
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cảm thụ thẩm mỹ. Học phần Vẽ mỹ thuật 1 trang bị 

cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hội hoạ. Các 

bài thực tập tại lớp rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vẽ 

các khối cơ bản (thạch cao), vẽ tĩnh vật và phong cảnh 

bằng chất liệu bút chì.  

4 Vẽ Mỹ 

thuật 2 

Đối với sinh viên ngành Kiến trúc, những kiến thức và 

kỹ năng hội họa là một trong những yếu tố đặc biệt 

quan trọng, có vai trò quan trọng đối với việc xét tuyển 

đầu vào, khả năng theo học các môn học chuyên ngành 

và việc góp phần tạo nên tư duy sáng tạo, khả năng thụ 

cảm thẩm mỹ. Học phần Vẽ mỹ thuật 2 trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng 

màu nước và bút kim vẽ tượng thạch cao bằng bút chì. 

2  

5 Đổi mới 

sáng tạo và 

khởi nghiệp 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về các công nghệ mới, xu hướng phát triển 

công nghệ trong nước và trên thế giới, khởi nghiệp và 

khởi nghiệp công nghệ. Học phần cũng trang bị cho 

sinh viên kiến thức, kỹ năng về viết đề xuất dự án khởi 

nghiệp, quy trình khởi sự doanh nghiệp và các vấn đề 

liên quan. Đặc biệt, sinh viên có cơ hội nhận được 

những chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh 

nhân thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi 

nghiệp thành công. 

2  

6 Kỹ năng 

lãnh đạo, 

quản lý 

“ Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế 

giới lâm vào tình trạng phá sản thì có đến 85 % trong 

số đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà 

ra”-  Rand, Công ty tư vấn nổi tiếng thếgiới nhận định. 

Do đó vấn đề lãnh đạo, quản lý đang trở thành yếu tố 

sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức. 

Vì vậy mà đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý 

đang trở thành một nhu cầu bức thiết hơn bao giờ hết, 

khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. 

2  

7 Kiến trúc 

nhập môn 

Học phần Kiến trúc nhập môn trang bị cho sinh viên 

những hiểu biết ban đầu về các khía cạnh cơ bản của 

kiến trúc và nghề kiến trúc nhằm đạt được mục đích ý 

nghĩa là “Nhập môn” cho sinh viên ngành CNKT Kiến 

trúc. Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Đặc 

điểm môn học, Phương pháp học tập chuyên ngành 

kiến trúc; Khái niệm chung về Kiến trúc; Mô tả công 

trình; Thước đo kiến trúc; Kích thước kiến trúc; Vai 

trò và Chương trình đào tạo Kiến trúc sư. 

1  

8 Cơ sở tạo 

hình kiến 

trúc  

Môn học cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ 

bản về tổ hợp Kiến trúc, bố cục tạo hình Kiến trúc và 

khả năng vận dụng các phương pháp tư duy, ứng dụng 

không gian kiến trúc, trong thiết kế các công trình kiến 

trúc cụ thể. Ngoài ra, môn học còn tạo sự hứng thú cho 

sinh viên trong việc tự học, tự cập nhật những tri thức 

mới nhất về tạo hình kiến trúc mới trong giai đoạn hiện 

tại cũng như tương lai. 

2  

9 Mô hình Môn học giúp sinh viên phát huy các kỹ năng sáng tác 1  
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kiến trúc  ý tưởng thiết kế Kiến trúc, góp phần hình thành và 

phát triển kỹ năng tư duy tổng hợp,thực hiện mô hình 

bằng cách vận dụng các nguyên lí cơ bản về bố cục tạo 

hình, tổ hợp khối trong tạo hình Kiến trúc, giúp sinh 

viên cụ thể hóa, hiểu rõ và hoàn toàn có thể kiểm soát 

phương án thiết kế của mình. Do đó để đạt được kết 

quả tốt nhất trong thiết kế, việc làm mô hình nhằm đáp 

ứng việc thay đổi, chỉnh sửa phương án thiết kế và thể 

hiện ý tưởng bằng nhiều phương pháp khác nhau trong 

suốt quá trình thực hiện đồ án 

10 Diễn họa 

kiến trúc 1 

Môn học trang bị kiến thức cơ bản về thiết lập bản vẽ 

kỹ thuật kiến trúc và minh họa ý tưởng thiết kế công 

trình kiến trúc thông qua cách diễn đạt bởi các phương 

pháp thể hiện bản vẽ bằng bút chì, bút lông, bút kim, 

bút sắt, màu nước hoặc các vật liệu khác, góp phần 

hình thành và phát triển kỹ năng tư duy tổng hợp. 

2  

11 Diễn họa 

kiến trúc 2 

Diễn họa kiến trúc nói chung là nghệ thuật trình diễn 

các công trình kiến trúc bằng phương pháp ứng dụng 

hội họa. Học phần Diễn họa kiến trúc 2 là học phần 

học sau của học phần Diễn họa kiến trúc 1, cung cấp 

các kiến thức về bố cục trình bày, tổ chức màu sắc cho 

quá trình thiết lập bản vẽ công trình kiến trúc để có 

một bản vẽ hoàn chỉnh. 

1  

12 Vật lý kiến 

trúc 1 

Đây là môn học cơ sở kỹ thuật của ngành kiến trúc, 

cung cấp những kiến thức cơ bản về khí hậu, tác động 

của khí hậu lên công trình kiến trúc, tác động của vi 

khí hậu lên con người. Môn học cũng đồng thời cung 

cấp các kiến thức về đảm bảo tiện nghi cho con người 

trong công trình thông qua các biện pháp cơ bản: cách 

nhiệt (chống nóng, chống lạnh, che nắng); tổ chức 

thông gió tự nhiên trong công trình... Đây là những 

nền tảng quan trọng để sinh viên nghiên cứu sâu hơn 

về kiến trúc sinh khí hậu, kiến trúc thân thiện môi 

trường và tiết kiệm năng lượng. 

2  

13 Vật lý kiến 

trúc 2 

Vật lý công trình xây dựng 2 có nội dung chính là 

Quang học kiến trúc là môn khoa học cung cấp những 

kiến thức cơ bản về ánh sáng, chiếu sáng tự nhiên và 

nhân tạo trong công trình kiến trúc nhằm đảm bảo tiện 

nghi và sức khỏe cho người sử dụng, đồng thời đảm 

bảo hiệu quả trong sử dụng năng lượng chiếu sáng và 

bảo vệ môi trường. Học phần này giới thiệu nhiều nội 

dung cập nhật theo các yêu cầu của tiêu chuẩn chiếu 

sáng hiện hành. 

2  

14 Vẽ kỹ thuật 

xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về cách biểu diễn các vật thể trong không gian 

và cách đọc hiểu, cách vẽ, cách xây dựng các bản vẽ kĩ 

thuật trong xây dựng như: bản vẽ kết cấu thép, bê tông 

cốt thép, kết cấu gỗ, bản vẽ nhà, bản vẽ cầu…. 

3  

15 Vẽ xây 

dựng trên 

máy tính 

Vẽ xây dựng trên máy tính là môn học về ứng dụng 

của phần mềm ACAD trong thiết kế các bản vẽ kỹ 

thuật XD  

2  
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16 Tin học đồ 

họa kiến 

trúc 1 

Học phần Tin học đồ họa kiến trúc 1 cung cấp cho sinh 

viên ngành kiến trúc kiến thức tổng quát và cách sử 

dụng phần mềm đồ họa Sketchup, Vray để hoàn thiện 

kỹ năng thể hiện các mô hình không gian 3 chiều, phối 

cảnh nội – ngoại thất kiến trúc công trình, diễn họa 

một đồ án kiến trúc bằng máy tính. 

3  

17 Tin học đồ 

họa kiến 

trúc 2 

Học phần Tin học đồ họa kiến trúc 2 cung cấp cho sinh 

viên ngành kiến trúc kiến thức tổng quát về công nghệ 

Bim và cách sử dụng phần mềm đồ họa Revit để hoàn 

thiện kỹ năng thể hiện các mô hình không gian 3 

chiều, diễn họa và triển khai dự án một đồ án kiến trúc 

bằng máy tính. 

2  

18 Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam  

Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trang bị cho sinh 

viên những kiến thức tổng quan về văn hóa, văn hóa 

học và các kiến thức cơ bản, nền tảng của nền văn hóa 

giàu bản sắc của Việt Nam. Nội dung cơ bản của học 

phần bao gồm: văn hóa học và văn hóa Việt Nam, văn 

hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn 

hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã 

hội. 

2  

19 Vật liệu xây 

dựng 

Vật liệu xây dựng là một môn khoa học nghiên cứu 

những đặc điểm, tính chất cơ lý, những phương pháp 

kiểm tra đánh giá chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của 

các loại vật liệu xây dựng phổ biến. Đây là môn học cơ 

sở của các ngành xây dựng. 

2  

20 Cơ học 

công trình 

Học phần Cơ học công trình là môn cơ sở ngành của 

sinh viên ngành Kiến trúc, Quản lý dự án và Xây dựng 

Hạ tầng đô thị. Học phần được thiết kế nhằm cung cấp 

cho người học những kiến thức cơ bản nhất về tính 

toán độ bền, độ cứng và độ ổn định của thanh trong 

các trường hợp chịu lực đơn giản: kéo, nén, uốn nhằm 

làm cơ sở để nghiên cứu các trạng thái chịu lực phức 

tạp khác.  

3  

21 Kết cấu 

công trình 1 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tính chất 

cơ lý của vật liệu, sự làm việc của kết cấu bê tông cốt 

thép và kết cấu thép; nguyên tắc cấu tạo và tính toán 

các dạng cấu kiện cơ bản của bê tông cốt thép và thép 

(chịu uốn, nén, kéo, xoắn và chịu lực tổng hợp) theo 

tiêu chuẩn TCVN. Học xong học phần này sinh viên 

phải biết tính toán, cấu tạo được các dạng cấu kiện cơ 

bản của bê tông cốt thép và thép, sơ bộ lựa chọn kích 

thước các cấu kiện và biết vận dụng được kiến thức đã 

học vào chuyên môn và thực tiễn. 

3  
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22 Kỹ thuật thi 

công I 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật thi công các công tác, các hạng mục của công 

trình với trọng tâm là thi công công tác đất và thi công 

bê tông cốt thép toàn khối.  

3  

23 Nguyên lý 

thiết kế kiến 

trúc 

Học phần Nguyên lý thiết kế kiến trúc trang bị cho 

sinh viên những kiến thức tổng quan về nguyên lý thiết 

kế kiến trúc một công trình kiến trúc. Đây chính là 

những kiến thức cơ sở quan trọng, rất cần thiết và là 

kim chỉ nam cho sinh viên trong quá trình học các môn 

lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết kế, 

đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong 

quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Phương pháp 

luận về thiết kế công trình; Nguyên lý bố cục mặt bằng 

công trình kiến trúc; Nguyên lý bố cục hình khối 

không gian của công trình kiến trúc; Thụ cảm thị giác 

và độ nhìn rõ; Các vấn đề kỹ thuật và kinh tế. 

2  

24 Kiến trúc 

công cộng Học phần Kiến trúc công cộng cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức chuyên sâu về các loại hình kiến trúc 

nhà công cộng thông dụng từ đặc điểm loại hình, lược 

sử quá trinh phát triển, phân loại... đến các nguyên tắc 

và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể kèm 

các ví dụ minh họa, cùng các triển vọng xu hướng phát 

triển của chúng trong tương lai. Ngoài ra, học phần 

còn cung cấp kiến thức và phương pháp luận đề thực 

hiện những bài tập thực hành và các đồ án nhà công 

cộng về sau. 

2  

25 Kiến trúc 

nhà ở 

Học phần Kiến trúc nhà ở trang bị cho sinh viên những 

kiến thức tổng quan loại hình kiến trúc nhà ở, các kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đặc điểm, các thành 

phần chính và nguyên lý thiết kế các loại hình nhà ở. 

Đây chính là những kiến thức cơ sở nền tảng quan 

trọng, rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình học 

các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành 

thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và 

trong quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: tổng quan về 

kiến trúc nhà ở, cơ sở thiết kế nhà ở hiện đại, các bộ 

phận chính của kiến trúc nhà ở, kiến trúc nhà ở thấp 

tầng, kiến trúc chung cư nhiều tầng và kiến trúc chung 

cư cao tầng. 

2  

26 Kiến trúc 

công nghiệp Học phần Kiến trúc công nghiệp cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức tổng quan về kiến trúc công 

nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công 

nghiệp, các giải pháp tổ chức mạng lưới giao thông, 

cung cấp kỹ thuật, hoàn thiện khu đất xí nghiệp công 

3  
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nghiệp và  nguyên lý thiết kế kiến trúc Nhà công 

nghiệp. Ngoài ra, học phần còn cung cấp kiến thức và 

phương pháp luận đề thực hiện những bài tập thực 

hành và các đồ án nhà công nghiệp về sau. 

27 Lịch sử kiến 

trúc 

Học phần Lịch sử kiến trúc giới thiệu cho sinh viên 

những kiến thức về lịch sử hình thành , phát triển của 

các loại hình và trào lưu kiến trúc của thế giới từ thời 

kỳ nguyên thuỷ đến thế kỷ XX; những kiến thức cơ 

bản về lịch sử phát triển của một số dòng kiến trúc tiêu 

biểu của Việt Nam. Từ đó cung cấp cho sinh viên 

những cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc thiết kế kiến 

trúc. Đây chính là những kiến thức cơ sở lý luận quan 

trọng, rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình học 

các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành 

thiết kế - Đồ án môn học của ngành Kiến trúc công 

trình và trong quá trình làm việc thực tế sau khi ra 

trường. 

3  

29 Quy hoạch 

đô thị 1 

Học phần Quy hoạch đô thị trang bị cho sinh viên 

những khái niệm về đô thị, quy hoạch xây dựng đô thị 

và quá trình đô thị hóa hiện nay. Quá đó giúp sinh viên 

làm quen với công tác quy hoạch đô thị trong các đồ 

án tại trường và công việc thực tế sau này. 

2  

30 Quy hoạch 

đô thị 2 Học phần Quy hoạch đô thị được thiết kế nhằm cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về Xây 

dựng Quy hoạch đô thị. Nội dung cơ bản của học phần 

(tiếp theo phần Quy hoạch đô thị 1): Học phần Quy 

hoạch đô thị 2 cung cấp cho sinh viên phương pháp lý 

luận và đặt vấn đề về thiết kế quy hoạch đô thị (xác lập 

mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế); phương pháp nghiên cứu 

dữ liệu phục vụ quy hoạch (thu thập dữ liệu dân số, 

hiện trạng đô thị về kinh tế - văn hoá  - môi trường...); 

các nguyên tắc thiết kế và quy hoạch tổng thể đô thị, 

thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị, quản lý quy hoạch và 

xây dựng đô thị. 

2  

31 Kiến trúc 

sinh khí hậu 

Học phần Kiến trúc sinh khí hậu trang bị cho sinh viên 

những kiến thức tổng quan về kiến trúc bền vững, kiến 

trúc sinh khí hậu, các chiến lược thiết kế sinh khí hậu 

và kỹ năng đưa ra các giải pháp thiết kế kiến trúc theo 

sinh khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững cho kiến 

trúc. Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: tổng 

quan về kiến trúc sinh khí hậu, khí hậu đô thị và khí 

hậu khu xây dựng, tiện nghi sinh khí hậu, phương pháp 

phân tích số liệu khí tượng ngoài nhà theo sinh khí 

2  
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hậu, các chiến lược thiết kế sinh khí hậu trong kiến 

trúc, các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu. 

32 Cấu tạo 

Kiến trúc 

nhà dân 

dụng 

Học phần này trang bị các kiến thức tổng quan và một 

số vấn đề cơ bản về cấu tạo kiến trúc các bộ phận trong 

công trình cho sinh viên các chuyên ngành xây dựng 

và kiến trúc, định hướng người học về các khả năng 

ứng dụng trong quản lý dự án, thiết kế và thi công xây 

dựng công trình. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm khái niệm 

chung về những vấn đề cơ bản về cấu tạo kiến trúc nhà 

dân dụng, nguyên lý cấu tạo kiến trúc của các bộ phận 

chính trong nhà dân dụng. 

3  

33 Thiết kế nội 

thất công 

trình  

Môn học đòi hỏi người học phải nắm vững và vận 

dụng tốt các nguyên lí cơ bản về thiết kế các thành 

phần chức năng trong một công trình kiến trúc, các 

nguyên tắc bố cục nội thất công trình nhằm đưa ra các 

giải pháp thiết kế nội thất không gian chức năng, đáp 

ứng các yêu cầu phối kết về sự cân đối, hài hòa hay ấn 

tượng về màu sắc, ánh sáng, các vật dụng, trang thiết 

bị để trang trí không gian sống, không gian làm việc, 

sinh hoạt và cả không gian nghỉ ngơi của con người.  

2  

34 Quản lý dự 

án xây dựng 

Quản lý dự án xây dựng là học phần chuyên ngành, 

trang bị các kiến thức cơ bản về dự án xây dựng, hệ 

thống văn bản pháp quy hướng dẫn việc quản lý dự án 

xây dựng, tổ chức quản lý dự án xây dựng và quản lý 

thi công xây dựng. Ngoài ra, sinh viên còn được cung 

cấp các kiến thức nền tảng phục vụ cho việc thẩm định 

và lựa chọn dự án xây dựng, hoạch định và lập tiến độ 

dự án, ứng dụng phần mềm excel trong công tác thẩm 

định dự án và phần mềm MS Project để lập tiến độ dự 

án xây dựng. 

2  

35 Đồ án Kiến 

trúc công 

cộng 1 

Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần 

khác như Cơ sở tạo hình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc, Kiến trúc công cộng, Diễn họa kiến trúc 

1&2... Học phần Đồ án Kiến trúc công cộng 1 mở đầu 

cho chuỗi các đồ án chuyên ngành kiến trúc, công trình 

thiết kế thuộc nhóm công trình công cộng có công 

năng đơn giản. Đồ án này giúp sinh viên bước đầu 

hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết 

kế kiến trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế đến 

trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ 

và thuyết minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong 

nhóm các công trình đơn giản sau: Quán bán hoa, 

Quán bán báo, Quán cafe. 

3  

36 Đồ án Kiến Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần 3  
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trúc Nhà ở 1 khác như Cơ sở tạo hình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc, Kiến trúc nhà ở, Diễn họa kiến trúc 1&2... 

Học phần Đồ án Kiến trúc nhà ở 1 mở đầu cho chuỗi 

các đồ án chuyên ngành kiến trúc về thiết kế các công 

trình thuộc nhóm nhà ở có công năng tương đối đơn 

giản. Đồ án này giúp sinh viên bước đầu hình thành 

những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết kế kiến 

trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế đến trình bày ý 

tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ và thuyết 

minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong 

nhóm các công trình phổ biến sau: Biệt thự, Nhà liên 

kế, Nhà ở nông thôn. 

37 Đồ án Kiến 

trúc công 

cộng 2 

Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần 

khác như Cơ sở tạo hình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc, Kiến trúc công cộng, Diễn họa kiến trúc 

1&2... Học phần Đồ án Kiến trúc công cộng 2 tiếp tục 

trong chuỗi các đồ án chuyên ngành kiến trúc, công 

trình thiết kế thuộc nhóm công trình công cộng có 

công năng phức tạp hơn. Đồ án này giúp sinh viên cơ 

bản hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc 

thiết kế kiến trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế 

đến trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện bản 

vẽ và thuyết minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong 

nhóm các công trình công cộng nhóm 2 như sau: Nhà 

trẻ mẫu giáo, Trường THCS, Thư viện cấp quận 

huyện…. 

2  

38 Đồ án Kiến 

trúc Nhà ở 2 

Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần 

khác như Cơ sở tạo hình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế 

kiến trúc, Kiến trúc nhà ở, Vẽ xây dựng trên máy tính, 

Tin học đồ họa kiến trúc... Học phần Đồ án Kiến trúc 

nhà ở 2 tiếp tục cho chuỗi các đồ án chuyên ngành 

kiến trúc về thiết kế các công trình thuộc nhóm nhà ở 

có công năng tương đối phức tạp. Đồ án này giúp sinh 

viên hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc 

thiết kế kiến trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế 

đến trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện bản 

vẽ và thuyết minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong 

nhóm các công trình phổ biến sau: Chung cư, Nhà 

khách, Khách sạn… 

3  

39 Đồ án Kiến 

trúc Công 

nghiệp  

Học phần Đồ án Kiến trúc công nghiệp là đồ án môn 

học kiến trúc đầu tiên thuộc nhóm công trình công 

nghiệp. Đồ án này giúp sinh viên bước đầu hình thành 

những kỹ năng cần thiết cho công việc quy hoạch tổng 

mặt bằng và thiết kế phương án kiến trúc cho một xí 

nghiệp công nghiệp quy mô 1 tầng có công năng đơn 

giản. Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn 

trong nhóm các công trình: Nhà máy bê tông đúc sẵn, 

3  
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Nhà máy sản xuất quả hộp. 

40 Đồ án Quy 

hoạch 

Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần 

khác như: Cơ sở kiến trúc, đô thị, Lịch sử đô thị, quy 

hoạch đô thị, mỹ học đô thị và thiết kế kiến trúc... 

Đồ án Quy hoạch đô thị 1 giúp sinh viên bước đầu 

hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết 

kế quy hoạch đô thị nhằm cải tạo chỉnh trang một đơn 

vị ở (không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, 

hoặc đã lạc hậu cần phải điều chỉnh); đề xuất phương 

án quy hoạch, xây dựng mới một đơn vị ở cho các loại 

đối tượng ở khác nhau phù hợp với các điều kiện kinh 

tế, kỹ thuật và điều kiện tự nhiên. 

3  

41 Đồ án tổng 

hợp Kiến 

trúc  

Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần đã 

học trong chương trình đào tạo. Đồ án tổng hợp Kiến 

trúc là đồ án chuyên ngành kiến trúc chuyên sâu trong 

đó yêu cầu sinh viên tổng hợp và vận dụng được tất cả 

các kiến thức và kỹ năng đã làm trong các đồ án 

chuyên ngành đã được học. Ngoài ra, sinh viên được 

cung cấp thêm các kiến thức cần thiết cho việc hoàn 

thành dự án thông qua các lý luận, kiến thức đặc thù 

được cung cấp bởi Chuyên đề về Kiến trúc được lồng 

ghép trong học phần.  Đồ án này giúp sinh viên hoàn 

thành những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể 

làm tốt đồ án tốt nghiệp và công việc chuyên môn sau 

khi ra trường. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể do sinh viên tự chọn 

đề tài mới hoặc nâng cấp một trong các công trình kiến 

trúc công cộng và nhà ở đã làm ở các đồ án trước lê 

mức độ cao và chuyên sâu hơn. 
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42 Đồ án cấu 

tạo kiến trúc 

nhà DD 

Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến 

thức đã học (của học phần Cấu tạo kiến trúc nhà dân 

dụng) để thiết kế cấu tạo kiến trúc cho một công trình 

kiến trúc dân dụng cụ thể. Đồ án giúp cho sinh viên 

học cách thể hiện một bản vẽ triển khai kỹ thuật thi 

công (phần Kiến trúc) của Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi 

công. 

Sinh viên - dưới sự hướng dẫn của giáo viên - tự chọn 

một trong các công trình để thực hiện. Ví dụ: khách 

sạn, chung cư, nhà làm việc, trường học, bệnh viện,… 
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43 Vẽ ghi Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức 

và kỹ năng thực hành trong việc vẽ ghi lại hiện trạng 

của một công trình kiến trúc. Các kỹ năng chính bao 

gồm: thu thập thông tin về công trình, các công tác 

chuẩn bị, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng đo vẽ 

tại hiện trường và thể hiện lại bản vẽ hiện trạng công 

trình. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Giới thiệu các 

khái niệm chung về Vẽ ghi; Phương pháp đo vẽ thủ 

công; Thực hành đo vẽ hiện trạng một công trình kiến 

trúc cụ thể. 

1  

44 Chuyên đề Học phần Chuyên đề kiến trúc bền vững trang bị cho 2  
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kiến trúc 

bền vững  

sinh viên những kiến thức tổng quan phát triển bền 

vững, các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến trúc 

bền vững, các công cụ đánh giá công trình xanh và các 

công cụ phân tích, mô phỏng, ... trong thiết kế kiến 

trúc theo hướng bền vững. Nội dung cơ bản của học 

phần bao gồm: tổng quan về kiến trúc bền vững, phát 

triển kiến trúc bền vững tại Việt Nam, hệ thống các 

công cụ đánh giá Công trình Xanh, ứng dụng công 

nghệ mô phỏng trong thiết kế kiến trúc theo hướng bền 

vững. 

45 Chuyên đề 

công nghệ 

mới trong 

xây dựng  

Học phần này có nội dung đa dạng, luôn được cập 

nhật, đổi mới và được giảng dạy bởi những chuyên gia 

hàng đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động của sản xuất 

xây dựng. Nội dung của các học phần để cập những 

vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi nhất trong lĩnh vực liên 

quan đến kỹ thuật thi công; tổ chức và quản lý dự án 

các công trình xây dựng 

1  

46 Thực tập 

nhận thức 

Học phần Thực tập nhận thức là hình thức học tập 

thông qua việc sinh viên trải nghiệm thế giới quan về 

Kiến trúc diễn ra trong giai đoạn đầu của chương trình 

học, trước khi sinh viên bắt đầu học chuyên ngành. 

Học phần này giúp cho sinh viên có được các nhận 

thức cơ bản về lĩnh vực/ngành nghề mình theo học; 

giúp định hướng nghề nghiệp, định hướng kế hoạch 

học tập và phát triển bản thân.   

1  

47 Thực tập 

họa viên 

Học phần Thực tập họa viên là hình thức học tập thông 

qua việc sinh viên trải nghiệm công việc tại các công 

ty Kiến trúc hoặc Xây dựng, diễn ra trong quá trình 

sinh viên học chuyên ngành. Học phần này giúp cho 

sinh viên có được các nhận thức cụ thể về lĩnh 

vực/ngành nghề mình theo học; giúp cho sinh viên làm 

quen với môi trường thực tế, tìm hiểu về quá trình tổ 

chức tư vấn – thiết kế - thi công công trình xây dựng; 

giúp định hướng nghề nghiệp, định hướng kế hoạch 

học tập và phát triển bản thân.  

Trong thời gian thực tập, sinh viên có điều kiện để vận 

dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản, các kiến thức 

chuyên ngành đã học và các kỹ năng thực hành vào 

thực tế, đồng thời tự trang bị các kiến thức và kinh 

nghiệm thực tế áp ứng được các yêu cầu công việc về 

thiết kế Kiến trúc trong tương lai. 

2  

48 Học kỳ 

doanh 

nghiệp 

Học kỳ doanh nghiệp là hình thức học tập thông qua 

việc sinh viên trải nghiệm công việc tại các công ty 

Kiến trúc hoặc Xây dựng, diễn ra ngay trước khi sinh 

viên làm đồ án tốt nghiệp và ra trường. Học phần này 

giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cũng như hiểu rõ các yêu cầu từ nhà tuyển 

dụng để có thể làm việc hiệu quả sau khi ra trường. 

Ngoài ra học kỳ doanh nghiệp còn cung cấp những 

hiểu biết cần thiết về khởi nghiệp. 
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49 Đồ án tốt 

nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc là dự án chuyên ngành kiến 

trúc ở mức độ cao nhất trong đó yêu cầu sinh viên nắm 

vững toàn bộ và vận dụng điêu luyện tất cả các kiến 

thức và kỹ năng đã được học vào việc thiết kế một 

công trình thực tế. Đồ án này giúp sinh viên hoàn 

thành, nâng cao những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để có thể làm tốt công việc chuyên môn sau khi ra 

trường. 

10  

50 Mỹ học 

kiến trúc  

Học phần Mỹ học kiến trúc được thiết kế nhằm cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về Mỹ 

học trong thiết kế kiến trúc.Nội dung cơ bản của học 

phần bao gồm: cung cấp các khái niệm, thuật ngữ về 

Mỹ học thông qua giới thiệu các đặc trưng của Mỹ học 

và Mỹ học đô thị; sự xuất hiện và đặc tính của mỹ học 

kiến trúc, mỹ học đô thị; phương pháp phân tích bản 

vẽ và phân tích thẩm mỹ kiến trúc, quy hoạch đô thị 

qua bản vẽ. 

2  

51 Ngôn ngữ 

và hình thức 

kiến trúc 

Học phần Ngôn ngữ hình thức kiến trúc là môn học 

cung cấp các kiến thức và lý luận phục vụ cho việc 

sáng tác kiến trúc. Ngôn ngữ hình thức bao gồm các 

quy tắc hình học để sắp đặt các yếu tố/vật chất lại với 

nhau. Các ngôn ngữ hình thức khác nhau tương ứng 

với phong cách kiến trúc hoặc tập quán xây dựng khác 

nhau. Đây chính là những kiến thức quan trọng, rất cần 

thiết cho sinh viên trong quá trình học các môn chuyên 

ngành, các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học 

của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành 

nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Các khái 

niệm về ngôn ngữ và ngôn ngữ kiến trúc; Ngôn ngữ 

hình thức của một số phong cách và thể loại kiến trúc 

phổ biến. 

2  

52 Tin học đồ 

họa kiến 

trúc 3 

Môn học cung cấp cho sinh viên cách thức sử dụng 

phần mềm Sketchup và việc tạo lập phim 3D. Các kiến 

thức từ cơ bản đến nâng cao, thông qua việc thực hành 

các bài tập, sinh viên có thể làm chủ các kỹ thuật dựng 

hình, tạo lập môi cảnh, cài đặt góc quay và trích xuất 

sản phẩm thiết kế dưới dạng các video mô phỏng. Với 

xu thế thiết kế kiến trúc ngày càng coi trọng hiệu quả 

diễn đạt cùng với yêu cầu về sự sinh động và chi tiết, 

môn học này được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên có thêm 

kỹ năng làm việc quan trọng ngay sau khi kết thúc 

môn học. 

2  

53 Chuyên đề 

Kiến trúc 

công nghiệp 

Học phần chuyên đề Kiến trúc công nghiệp trang bị 

cho sinh viên những kiến thức tổng quan về cảnh quan 

kiến trúc công nghiệp. Nội dung cơ bản của học phần 

bao gồm: tổng quan, nhiệm vụ, nguyên tắc và các giải 

pháp thiết kế về kiến trúc cảnh quan của một Xí nghiệp 

2  
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công nghiệp và một khu công nghiệp. 

54 Chuyên đề 

nội thất 

Học phần chuyên sâu hơn về thiết kế nội thất của các 

không gian chức năng trong công trình Kiến trúc, học 

phần này cập nhật những công nghệ mới, vật liệu mới 

và những xu hướng phát triển phong cách nội thất 

trong nước và trên thế giới, đáp ứng các nhu cầu về 

thẩm mỹ bằng hình thức phối kết các vật dụng, trang 

thiết bị hiện đại tạo phong cách riêng trong không gian 

sống, không gian làm việc, không gian sinh hoạt công 

cộng và không gian nghỉ ngơi của con người. 

2  

55 Chuyên đề 

Mô phỏng 

trong kiến 

trúc  

Môn học giải thích cho sinh về tầm quan trọng của 

việc áp dụng phương pháp Mô phỏng hiệu năng công 

trình (BPS) trong quá trình thiết kế kiến trúc trước xu 

thế bền vững và tiết kiệm năng lượng. Trong đó, phần 

mềm Ecotect sẽ được giới thiệu đến sinh viên và giúp 

định hướng cho họ về khả năng mô phỏng và trích xuất 

kết quả, ứng dụng vào quá trình thiết kế nhằm tối ưu 

hóa các giải pháp thiết kế.. 

2  

56 Xã hội học 

đô thị 

Học phần Xã hội học đô thị được thiết kế nhằm cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về Xã 

hội học và xã hội học đô thị.Nội dung cơ bản của học 

phần bao gồm: cung cấp các thuật ngữ và khái niệm 

Xã hội học và Xã hội học Đô thị; giới thiệu về tổng 

quan lý thuyết môn Xã hội học; các nhân tố và thuộc 

tính xã hội tác động tới quy hoạch và quản lý đô thị và 

phương pháp điều tra xã hội học đô thị. 

2  

57 Kiến trúc 

cảnh quan 

Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát 

triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh 

quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. 

Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh quan liên quan 

đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát 

triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, 

thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên 

và các khu vực nghỉ ngơi giải trí và bảo tồn di sản. 

Vì vậy, học phần Kiến trúc cảnh quan là cơ sở lý luận 

quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình 

học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực 

hành thiết kế, Đồ án môn học và trong quá trình làm 

việc thực tế. 

2  

58 Chuyên đề 

quy hoạch 

bền vững  

Học phần Chuyên đề quy hoạch bền vững trang bị cho 

sinh viên những kiến thức tổng quan về phát triển đô 

thị bền vững trên quan điểm môi trường, kinh tế và xã 

hội; việc thực hiện các chính sách trong quản lý đô thị 

theo hướng phát triển bền vững. Nội dung cơ bản của 

học phần bao gồm: tổng quan về phát triển bền vững, 

quy hoạch và thiết kế kiến trúc theo hướng bền vững; 
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quan điểm phát triển bền vững trên thế giới. 

59 Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản 

về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Đây chính là 

những kiến thức quan trọng, rất cần thiết và là cơ sở 

cho sinh viên trong việc đề xuất các giải pháp thiết kế 

quy hoạch trong các bài tập thực hành thiết kế quy 

hoạch tại Trường và trong quá trình làm việc thực tế 

sau này.  

2  

60 Thiết bị kỹ 

thuật trong 

nhà 

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ 

thuật và công nghệ tiên tiến, các vấn đề về kỹ thuật và 

trang bị cho công trình kiến trúc không ngừng được cải 

tiến và hoàn thiện ngày càng cao.  Sinh viên được tìm 

hiểu nhiều hệ thống trang thiết bị kỹ thuật mới và ứng 

dụng lắp đặt cho các công trình xây dựng nhằm phục 

vụ một cách tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất cho 

quá trình vận hành và sử dụng các công trình. Sinh 

viên sẽ được nghiên cứu về cấu tạo và vận hành của 

các hệ thống như: Cấp điện và cấp thoát nước; chống 

sét; phòng cháy chữa cháy; điều hòa không khí và 

thông gió; thang máy; hệ thống kỹ thuật điện tử và tin 

học; … 

2  

61 Kết cấu 

công trình 2 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý 

cấu tạo các hệ kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu thép 

trong các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp (kết cấu nhà dân dụng; nhà công nghiệp; nhà 

nhiều tầng; kết cấu đặc biệt). Học xong học phần này 

sinh viên phải biết đưa ra giải pháp, cấu tạo kết cấu 

hợp lý và biết vận dụng được kiến thức đã học vào 

chuyên môn và thực tiễn. 

2  

62 Chuyên đề 

kết cấu 

Công trình  

Học phần này có nội dung đa dạng, luôn được cập 

nhật, đổi mới và được giảng dạy bởi những chuyên gia 

hàng đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động của sản xuất 

xây dựng. Nội dung của các học phần để cập những 

vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi nhất trong lĩnh vực liên 

quan đến kết cấu công trình xây dựng 

1  

63 Dự toán xây 

dựng 

Dự toán xây dựng là học phần chuyên ngành trang bị 

các kiến thức về các văn bản pháp luật, quy trình, 

phương pháp,nội dung và cách thức tính tiên lượng các 

công tác xây dựng, sử dụng định mức xây dựng, lập 

đơn giá, lập dự toán xây dựng, tổng dự toán cho các 

loại công trình như công trình dân dụng, hạ tầng và 

giao thông... Ngoài ra, sinh viên còn được hướng dẫn 

sử dụng phần mềm dự toán phục vụ cho việc lập dự 

toán công trình thực tế. 

3  

64 Tổ chức thi 

công 

Học phần trang bị kiến thức về sắp xếp, vận hành và 

quản lý có hệ thống các quá trình xây dựng gắn liền 

với các đặc điểm của công nghệ xây lắp, sử dụng một 

cách hợp lý các nguồn vật chất – kỹ thuật tạo nên công 

trình,… nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xây 
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dựng, tăng nhanh tốc độ thi công, tiết kiệm mọi chi phí 

trong quá trình chuẩn bị xây dựng và thi công xây lắp 

công trình. Sản phẩm của tổ chức thi công xây dựng là 

công trình xây dựng hiện hữu. 

 
2.2.11. Hướng dẫn thực hiện 

Tất cả các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá được thực hiện phù hợp với bản đặc 

tả chương trình đào tạo này. Với những học phần tự chọn, tùy thuộc vào tình hình thực tế của 

xu thế phát triển, nhu cầu xã hội, khoa sẽ tư vấn cho sinh viên lựa chọn những học phần thích 

hợp. 

Trưởng khoa chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn các nguyên tắc để phát triển đề 

cương chi tiết nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung và các yêu cầu được đáp ứng, đồng thời, 

thỏa mãn được nhu cầu của người học và xã hội.  

Chương trình đào tạo được rà soát và cập nhật hàng năm (thường là những thay đổi nhỏ 

như chính sách tuyển sinh, đề cương học phần, tài liệu giảng dạy và học tập) và rà soát 2 năm 

một lần (chủ yếu xem xét lại chuẩn đầu ra của chương trình, thêm hoặc bỏ bớt các học phần) 

để đáp ứng nhu cầu của các bên có liên quan. Khoa sẽ nộp bản báo cáo cho Trường để xem 

xét và phê chuẩn theo quy định hiện hành. 

Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ, vì vậy: 

- Giảng viên phải cung cấp chương trình chi tiết học phần kèm hình thức tổ chức dạy-

học, cách thức đánh giá cho người học ngay buổi học đầu tiên. Cần lưu ý nội dung hướng dẫn 

tự học, tự nghiên cứu đối với sinh viên để họ hoàn thành khối lượng kiến thức bài học theo 

yêu cầu tín chỉ (các vấn đề, câu hỏi, bài tập, yêu cầu của giảng viên đối với các vấn đề đó). 

- Người học phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự 

tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học, tự lên kế hoạch và lập thời 

gian biểu cho quá trình học tập. 

Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì 

vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu: 

- Tập trung vào dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học cho người học. 

- Tinh giản lý thuyết, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học 

tập theo nhóm. 

- Cần chú ý việc vận dụng các kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực 

với cuộc sống. 

- Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối học phần, 

đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học. 

- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá bằng hình thức vấn đáp hoặc 

thông qua các hoạt động thực hành, thuyết trình và các sản phẩm như báo cáo đánh giá, báo 

cáo tổng kết, tiểu luận, ... 

2.2.12. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh trong 3 năm đầu 

Năm học 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Chỉ tiêu      50       60     80 
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2.3. Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở 

ngành đào tạo 

(Xem Phụ lục VII) 
III. Đề nghị và cam kết thực hiện 

3.1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ sở 

đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học  

http://ute.udn.vn   

3.2. Đề nghị của cơ sở đào tạo và cam kết triển khai thực hiện 

Trường ĐHSPKT kính đề nghị Đại học Đà Nẵng cho phép Khoa Kỹ thuật Xây dựng 

trực thuộc Đại học Sư phạm Kỹ thuật được mở ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc. 

Nhà trường cam kết triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và nội dung đã nêu 

trong Đề án. 

 
Nơi nhận: 

- Hội đồng Khoa học đào tạo  

- Phòng đào tạo  

- Lưu VT  

 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
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D. LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ 

NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
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Danh sách các giảng viên cơ hữu đăng ký tham gia mở ngành 

 
S

T

T 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, năm 

phong; Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, nơi tham gia 

giảng dạy 

Ghi 

chú 

1.  Phan Tiến Vinh, 1975, 

Phó trưởng khoa Phụ 

trách Khoa Kỹ thuật 

Xây dựng  

GVC, Tiến sĩ, 

Việt Nam, 2019 

Kiến trúc 2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

2.  Phan Bảo An, 1980 GV, Tiến sĩ, 

Pháp, 2012 

Xã hội học 

đô thị 

2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật; 

2007, Trường đại học 

Bách khoa 

 

3.  Võ Thị Vỹ Phương, 

1986, Phó trưởng bộ 

môn Kiến trúc  

GVC, Thạc sĩ, 

Pháp, 2017 

Kiến trúc, 

kiến trúc 

cảnh quan 

và thiết kế 

đô thị 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

4.  Lê Thị Kim Anh, 1981 GV, Thạc sĩ, 

Việt Nam, 2008 

Kiến trúc 

công trình  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

5.  Lê Thanh Hòa, 1987 GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2013 

Kiến trúc và 

thiết kế đô 

thị  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

6.  Đinh Nam Đức, 1988 GV, Thạc sĩ 

(NCS), Đài 

Loan, 2015 

Kiến trúc và 

thiết kế đô 

thị 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

7.  Lưu Thiên Hương, 

1988  

GV, Thạc sĩ 

(NCS), Đài 

Loan, 2015 

Kiến trúc và 

thiết kế đô 

thị 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

8.  Trần Vũ Tiến, 1987 GV, Thạc sĩ, 

Việt Nam, 2013 

Kiến trúc 

công trình  

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

9.  Trương Thị Huyền 

Anh, 1987 

GV, Thạc sĩ, 

Việt Nam, 2014 

Kiến trúc  2020, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

10.  Phạm Thị Phương 

Trang, 1989 

GV, Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2016 

Quản lý xây 

dựng 

2018, Trường đại học 

Sư phạm Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

Lý lịch khoa học và bản sao bằng tốt nghiệp của các giảng viên cơ hữu 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHAN TIẾN VINH Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 6/12/1975 Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước công nhận: 2019, Việt Nam. 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ, nơi làm việc hiện nay: Phó trưởng khoa phụ trách, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: 05 đường Hải Hồ, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690 DĐ: 090 5091905  

E-mail: ptvinh@ute.udn.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo : Chính qui         Thời gian đào tạo: 1993 - 1998 

Nơi đào tạo : Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

Ngành học : Kiến trúc  

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 1998, Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ 

Chí Minh      

2. Thạc sĩ: 

Hệ đào tạo : Chính qui  Thời gian đào tạo: 2001 đến 2004 

Nơi đào tạo : Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

Ngành học : Quy hoạch  

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 12/4/2004, Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

    

3. Tiến sĩ: 

Hệ đào tạo : Chính qui     Thời gian đào tạo: 2013-2019 

Nơi đào tạo : Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày và nơi bảo vệ luận án: 2019, Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh.  

4. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn B2 (CEFR) 

5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 

- Học vị: Kiến trúc sư; Số hiệu bằng: B 92585; cấp ngày: 10/10/1998; nơi cấp: Trường đại 

học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh. 

- Học vị: Thạc sĩ Quy hoạch; Số bằng: 04.019 NO.A 010745; cấp ngày: 24/5/2004; nơi cấp: 

Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh. 

- Học vị: Tiến sĩ Kiến trúc; Số bằng: 018.2019; cấp ngày: 17/10/2019; nơi cấp: Trường đại 

học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh. (Theo quyết định số 881/QĐ-ĐHKT ngày 17 tháng 10 năm 

2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 1998  

đến 2004 

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Đà 

Nẵng. 

Cán bộ kỹ thuật. 

Từ 2005  

đến 2009 

Khoa KT Xây dựng, Trường Cao 

đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 

Giảng dạy. 

Từ 2010  

đến 2014 

Khoa KT Xây dựng, Trường Cao 

đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 

Giảng dạy, Phó trưởng khoa, 

Trưởng bộ môn Kiến trúc. 

Từ 2015  

đến 2017 

Khoa KT Xây dựng, Trường Cao 

đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 

Giảng dạy, Trưởng khoa, Trưởng 

bộ môn Kiến trúc. 

Từ 2018  

đến nay 

Khoa KT Xây dựng, Trường ĐH Sư 

phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. 

Giảng dạy, Phó trưởng khoa phụ 

trách. 

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:   

4.1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1.  Nghiên cứu đề xuất một số định hướng 

tổ chức Không gian sinh hoạt cộng 

đồng tại các Khu tái định cư trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

2006 Trường Chủ nhiệm 

2.  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết 

kế theo hướng Kiến trúc xanh cho loại 

hình nhà chung cư cao tầng tại thành 

phố Đà Nẵng - giai đoạn đến năm 

2030. 

2013 Đại học Đà 

Nẵng 

Chủ nhiệm 

3.  Đề xuất giải pháp thiết kế và khai thác 

thông gió tự nhiên cho chung cư cao 

tầng tại thành phố Đà Nẵng. 

2016 Trường Chủ nhiệm 

4.  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tối 

ưu hóa vào thiết kế nhà ở cho người thu 

nhập thấp. 

2016 Đại học Đà 

Nẵng 

Thành viên 

5.  Đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên 

của các hình thức mặt bằng chung cư 

cao tầng được thiết kế theo hướng kiến 

trúc bền vững ở Việt Nam. 

2018 Trường Chủ nhiệm 

6.  Đề xuất giải pháp thiết kế cửa nhằm 

nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên 

cho căn hộ trong chung cư cao tầng tại 

Việt Nam. 

2019 Trường Chủ nhiệm 
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4.2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1.  Một số cơ sở khoa học cho việc tổ 

chức không gian kiến trúc cảnh quan 

vùng du lịch sinh thái tại Khu bảo 

tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà. 

2005 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

2 (10) 

2.  Nghiên cứu đề xuất các cơ sở khoa 

học cho thiết kế nhà chung cư cao 

tầng tại Đà Nẵng theo hướng Kiến 

trúc xanh. 

2012 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

11 (60). 

3.  Một số giải pháp thiết kế nhà chung 

cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng 

Kiến trúc Xanh. 

2013 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

8 (69). 

4.  Đề xuất diện tích sân trong cho nhà 

liên kế nhằm đảm bảo các yêu cầu về 

chiếu sáng tự nhiên. 

2014 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

6 (79). 

5.  Design solutions to the improvement 

of natural ventilation for Low-rise 

apartment buildings in Danang city. 

2014 Journal of Science and Technology - 

The University of Danang (ISSN 

1859-1531), Vol. I, Issue 6 (79) 

6.  Ứng dụng các công cụ và phần mềm 

mô phỏng trong đổi mới đào tạo 

Kiến trúc theo hướng bền vững. 

2015 Tạp chí Kiến trúc, Số 243-07-2015 

7.  Định hướng cải tạo không gian sinh 

hoạt công cộng trong các Khu chung 

cư - thuộc các Dự án nhà ở xã hội tại 

tp. Đà Nẵng. 

2015 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

5 (90) 

8.  Đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên 

ngoài nhà tại các Khu chung cư ở 

giai đoạn thiết kế Tổng mặt bằng 

bằng phương pháp CFD. 

2016 Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 

1859-3119), Số 48. 2016 

9.  Lựa chọn hướng nhà trong thiết kế 

chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo 

hướng kiến trúc bền vững. 

2016 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

11(108) 

10.  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa 

trong thiết kế công trình hiệu quả 

năng lượng. 

2016 Chuyên san Kỹ thuật Công nghệ - 

Tạp chí Phát triển Khoa học Công 

nghệ - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí 

Minh (ISSN 1859-0128), Số 19(3) 

11.  Đánh giá chất lượng môi trường 

trong các căn hộ chung cư thu nhập 

thấp ở Đà Nẵng vào mùa Hè. 

2016 Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây 

dựng - ĐH Kiến trúc Hà Nội (ISSN 

1859-350X), Số 23. 
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TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

12.  Đề xuất tương quan kích thước của 

phòng nhằm nâng cao hiệu quả 

thông gió tự nhiên cho căn hộ chung 

cư cao tầng. 

2017 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

11(120), Quyển 3. 

13.  Nghiên cứu xây dựng định mức năng 

lượng cho công trình khách sạn ở Đà 

Nẵng. 

2017 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

11(120), Quyển 3. 

14.  Giải pháp thiết kế cửa sổ nhằm khai 

thác hiệu quả thông gió tự nhiên cho 

căn hộ chung cư cao tầng. 

2018 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

11(132), Quyển 3 

15.  Comparing the natural ventilation 

efficiency of typical floor plan 

configurations in high-rise apartment 

buildings in Vietnam. 

2018 The VII International Scientific and 

Technical Conference “THE 

SOLUTION OF 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

IN THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY AND REAL ESTATE”, 

no: ISBN 978-5-4323-0261-8 

16.  Tiềm năng khai thác thông gió tự 

nhiên hướng đến phát triển bền vững 

cho loại hình chung cư cao tầng. 

2019 Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 

1859-3119), Số: 64/2019 

17.  Sử dụng giải pháp thiết kế lô gia 

nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự 

nhiên cho căn hộ chung cư cao tầng. 

2019 Kỷ yếu hội thảo quốc gia Ứng dụng 

công nghệ mới trong công trình xanh 

ATiGB 2019 (ISBN 978-604-80-

4202-8) 

 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 

 

Người khai 

 

 

TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHAN BẢO AN Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1980 Nơi sinh:  Đà Nẵng 

Quê quán: Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Tiến sĩ Năm, nước công nhận:  2012, Pháp 

Chức danh khoa học cao nhất:  Giảng viên Năm bổ nhiệm:  2013 

Chức vụ hiện tại: Phó bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: 48, Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3532702 DĐ:  0905 0905 00 

Fax:  E-mail: pban@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

6. Đại học: 

Hệ đào tạo :  Chính quy tập trung            

Nơi đào tạo :  Trường Đại học Kiến trúc TP HCM 

Ngành học :  Kiến trúc công trình 

Nước đào tạo :  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp :  2004      

7. Sau đại học: 

Thạc sĩ chuyên ngành : Xã hội học đô thị; Năm cấp bằng: 2007; Nơi đào tạo: Pháp; 

Tiến sĩ chuyên ngành : Xã hội học đô thị; Năm cấp bằng: 2012; Nơi đào tạo: Pháp 

Tên luận văn: La ville-port de Da Nang: les problèmes urbains et sociaux dans la 

mondialisation (Thành phố cảng Đà Nẵng, những vấn đề về đô thị và xã hội trong giai 

đoạn toàn cầu hoá). Luận án Tiến sĩ mở rộng đề tài và nghiên cứu tiếp theo nội dung Luận 

văn thạc sĩ. 

8. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng:  Thông thạo 

2. Tiếng Anh Mức độ sử dụng:  Đọc hiểu 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

10/2007 

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công 

nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng 

Hợp đồng công nhật, 

hướng dẫn đồ án 

01/01/2008 

Ký Hợp đồng làm việc tại Khoa Xây 

dựng Dân dụng và Công nghiệp, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

Tập sự 
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10/2008 – 09/2012 
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học 

Nantes, CH Pháp 
Nghiên cứu sinh 

10/2012-05/2020 

Giảng viên Khoa Kiến trúc – Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

Giảng viên 

06/2020 đến nay 

Giảng viên Khoa Xây dựng Kỹ thuật 

– Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà Nẵng 

Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1.  Nghiên cứu trang trí vòm cuốn kiến 

trúc đền tháp Champa ở Thánh địa Mỹ 

Sơn - Ứng dụng vào công trình kiến 

trúc hiện nay 

2013 Đề tài cấp 

cơ sở 

Thành viên 

2.  Nghiên cứu: Phân tích, đánh giá và đề 

xuất phương pháp nhận diện các rủi ro 

đô thị trong quá trình xây dựng và phát 

triển thành phố Đà Nẵng – Trường hợp 

Quận Sơn Trà, giai đoạn 2015-2020 

2017 Đề tài cấp 

ĐHĐN 

Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1.  Nhận diện các rủi ro đô thị trong quá 

trình đô thị hoá Thành phố Đà Nẵng 

2016 Kỷ yếu hội thảo ATCESD 2016 

(ĐKXB: 4493-2016/CXBIPH/04-
230/XD; ISBN:), 147, 2016 

2.  Ý nghĩa biểu tượng trên vòm cuốn 

của kiến trúc đền tháp Champa 

2017 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 

Số 5. 2017 (trang 76) 

3.  Văn hoá VIệt Nam với Kiến trúc nhà 

ở 

2017 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 

Số 7. 2017 (trang 16) 

4.  Đô thị thông minh 2017 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 

5.  Phát huy vai trò người thầy trong 

đào tạo Kiến trúc sư 

2014 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 

Số 4. 2018 (trang 87) 

6.  Hiện trạng nướcngầm tại khu vực 

ranh giới giữa trục đường Võ 

Nguyên Giáp và Hồ Nghinh, Quận 

Sơn Trà, Đà Nẵng 

2020 Tạp chí Khoa học Công nghệ 

ĐHĐN; ISN 1859-1531 18 (3), 
2020 

                 

                   Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

TS. KTS. Phan Bảo An 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VÕ THỊ VỸ PHƯƠNG Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  11/9/1986 Nơi sinh:  Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk 

Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ Kiến trúc Năm, nước công nhận:  2017 - Pháp 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ hiện tại:  Phó trưởng Bộ môn Kiến trúc 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc:  12 Bùi Xương Tự, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690   DĐ: 0983 860 911  

Fax:  E-mail: vtvphuong@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

9. Đại học: 

Hệ đào tạo :  Chính quy 

Nơi đào tạo :  Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng 

Ngành học :  Kiến trúc 

Nước đào tạo :  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp :  2009     

10. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành :  Kiến trúc; Năm cấp bằng: 2017; Nơi đào tạo: Đại học Kiến trúc 

Quốc gia Nantes, CH Pháp; 

Tên luận án: Thu thập và trình bày không gian đô thị 3600 - Saisie et représentation 3600 des 

espaces urbains. 
11. Ngoại ngữ:  

1. Pháp văn Mức độ sử dụng:  B2 

2. Anh văn  Mức độ sử dụng:  A2 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2009 - 2016 Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường 

Cao đẳng công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Giảng dạy, Nghiên cứu Khoa học. 

2016-2017 Trường Đại học Kiến trúc quốc gia 

Nantes, Pháp 

Học cao học 

2017-đến nay Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng 

Giảng dạy, Nghiên cứu Khoa học. 

2018 – đến nay Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng 

Phó trưởng Bộ môn Kiến trúc 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
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TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

3.  Ứng dụng các phần mềm kỹ thuật số 

trong việc xây dựng mô hình 3d các 

công trình kiến trúc mang tính lịch sử 

 

2018-

2019 

Trường Chủ nhiệm 

4.  Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức 

không gian mở tuyến đường Ông Ích  

Khiêm, Đà Nẵng 

2019-

2020 

Trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

7.  Quy hoạch hệ thống không gian xanh đà 

nẵng: một tiếp cận của cảnh quan sinh 

thái 

2018 Kỷ yếu Hội thảo Định hướng quy 

hoạch phát triển trung tâm các khu 

vự đô thị thành phố Đà Nẵng 

8.  Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô 

hình 3d từ ảnh của các công trình kiến 

trúc.  

2018 Tạp chí KH&CN – ĐHĐN, số 

phát hành 132 

9.  The Research of Environmental 

Behaviors and Usage Patterns based on 

Triangulation Analysis: A case study of 

29-3 Park in Da Nang City, Vietnam. 

2018 International Journal of 

Engineering and Innovative 

Technology (IJEIT) 

10.  Nghiên cứu chất lượng không gian mở 

và kiểu mẫu sử dụng công viên 29-3 Đà 

Nẵng. 

2018 Tạp chí KH&CN – ĐHĐN, số 

phát hành 132 

11.  Đặc tính không gian đô thị và kiến trúc: 

nghiên cứu không gian mở vùng lõi đô 

thị cổ Hội An. 

2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia ATIGB 2019, số phát hành 5 

12.  Public park behavior relationship in 

danang: an impact of physical 

environment on user’s behaviors. 

2020 Kỷ yếu hội thảo quốc tế ICSCEA 

2019, toàn văn trong Lecture 

Notes in Civil Engineering, vol 

80.Springer, Singapore. 

13.  Sách: Lý thuyết và thực hành Vẽ xây 

dựng trên máy tính. 

2020 NXB Thông tin và Truyền thông 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


77 
 

 



78 
 

     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ THỊ KIM ANH Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1981 Nơi sinh:  Đà Nẵng 

Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Năm, nước công nhận:  2008, Việt Nam. 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ hiện tại:  Giảng dạy 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc:  K1/20 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690   DĐ:  0912 652 667  

Fax:  E-mail: ltkanh@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

12. Đại học: 

Hệ đào tạo :  Chính qui            

Nơi đào tạo :  Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

Ngành học :  Kiến trúc  

Nước đào tạo :  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp :  2004    

13. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành : Quy hoạch ; Năm cấp bằng: 2008; Nơi đào tạo: Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội; 

Tên luận án: Quy hoạch làng nghề truyền thống ven đô TP. Hội An – Quảng Nam 

14. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Anh B1(VSTEP) Mức độ sử dụng:  thường xuyên 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2002  

đến 2005 

Cty CP SADECCO - Sài Gòn 

Tourist TP.HCM 

Chuyên viên thiết kế 

Từ 2005  

đến 2008 

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội Học Thạc sĩ 

Từ 2005  

đến 2017 

Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại 

học Đà Nẵng 

Giảng dạy 

Từ 2017  

đến nay 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – Đại 

học Đà Nẵng 

Giảng dạy 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
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TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

5.  Đề xuất giải pháp cảnh quan công viên, 

quảng trường trọng điểm TP. Đà Nẵng 

2005 Trường Tham gia 

6.  Đề xuất giải pháp quy hoạch bãi đậu xe 

công cộng và mô hình nhà xe điển hình 

trong TP. Đà Nẵng 

2006 Trường Chủ nhiệm 

7.  Quy hoạch phát triển các làng nghề ven 

đô Hội An có tầm nhìn đến năm 2020 

theo định hướng quy hoạch chung 

2009 Trường Chủ nhiệm 

8.  Cây xanh công trình trong thiết kế 

trường học điển hình TP. Đà Nẵng 

2017 Trường Chủ nhiệm 

9.  Đề xuất giải pháp Kiến trúc cảnh quan 

mới không gian trống trong Khu công 

nghiệp Hòa Khánh – TP. Đà Nẵng 

2018 Trường Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

14.  Cây xanh công trình trong thiết kế 

trường học điển hình TP.Đà Nẵng 

2017 Tạp chí Đô thị phát triển (ISSN 

1859-3054), Số 70(15). 

15.  Tổ chức kiến trúc cảnh quan – không 

gian trống trong khu công nghiệp 

điển hình Hòa Khánh – TP. Đà Nẵng 

2018 Tạp chí KHCN ĐH Giao thông vận 

tải (ISSN 1859-2724), Số 67(101) 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

ThS. KTS  Lê Thị Kim Anh 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ THANH HÒA Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  12/03/1987 Nơi sinh:  Quảng Bình 

Quê quán: Quảng Ninh, Quảng Bình Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Năm, nước công nhận:  Đài Loan 

Chức danh khoa học cao nhất:  Giảng viên Năm bổ nhiệm:  2013 

Chức vụ hiện tại:  không 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: 04 Mạc Cửu, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690   DĐ:  0973.766.007  

Fax:  E-mail: lthoa@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

15. Đại học: 

Hệ đào tạo : Chính quy tập trung            

Nơi đào tạo :  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

Ngành học :  Kiến trúc công trình 

Nước đào tạo :  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp :  2010      

16. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành :  Kiến trúc và thiết kế đô thị; Năm cấp bằng: 2013; Nơi đào tạo: Đài 

Loan; 

Tên luận văn: Research on passive cooling principles to improve indoor environmental 

conditions of row-house in tropical regions of Vietnam 

17. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng:  Thông thạo 

2.  Mức độ sử dụng:   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2010 - 2012 Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Cao đẳng 

Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 

Giảng viên 

2012 - 2013 Chinese Culture University, Đài 

Loan 

Cao học 

2013 - nay Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

http://scv.udn.vn/lethanhhoa/BBao/7517
http://scv.udn.vn/lethanhhoa/BBao/7517
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TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

10.  Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất 

phương án thiết kế cải tạo kiến trúc 

cảnh quan mặt tiền Trường Cao đẳng 

Công nghệ 

2011 Đề tài cấp 

cơ sở 

Chủ nhiệm 

11.  Nghiên cứu các giải pháp chiếu sáng tự 

nhiên áp dụng nguyên lý thiết kế thụ 

động cho nhà liên kế tại Đà Nẵng 

2014 Đề tài cấp 

ĐHĐN 

Chủ nhiệm 

12.  GSGES seeds research funding 

program - Kyoto University - Project: 

STORMWATER COLLECTION AND 

IN-SITU TREATMENT FOR 

DOMESTIC USE - APPLICATION IN 

DA NANG CITY - A case study at 

Danang College of Technology 

2015 Đề tài Khác Thành viên 

13.  Đánh giá chất lượng chiếu sáng tự 

nhiên các khối lớp học và xưởng thực 

hành tại Trường Cao đẳng Công nghệ 

2015 Đề tài cấp 

cơ sở 

Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

16.  Research on passive cooling 

principles to improve indoor 

environmental conditions of row-

house in tropical regions of Vietnam 

 

2013 ICPD 2013 Conference - National 

Cheng Kung University - Taiwan 

17.  Phát triển kiến trúc và xây dựng để 

Đà Nẵng trở thành một thành phố 

carbon-thấp 

2014 Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại 

học Kỹ thuật 2014 tổ chức tại Đại 

học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 

18.  Nâng cao các giải pháp thiết kế bền 

vững cho đồ án sinh viên kiến trúc 

bằng phần mềm phân tích môi 

trường Ecotect 

2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 

Đại học Đà Nẵng; Số: 11(84) 

19.  Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô 

phỏng hiệu năng công trình (BPS) 

trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng 

2014 Tạp chí Khoa học Công nghệ 

ĐHĐN; Số: Số 12(85) 

20.  Đề xuất diện tích sân trong cho nhà 

liên kế nhằm đảm bảo các yêu cầu về 

2014 Tạp chí Khoa học Công nghệ 

ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014 

http://scv.udn.vn/lethanhhoa/BBao/7517
http://scv.udn.vn/lethanhhoa/BBao/7517
http://scv.udn.vn/lethanhhoa/BBao/7517
http://scv.udn.vn/lethanhhoa/BBao/7517
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TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

chiếu sáng tự nhiên 

21.  Ứng dụng các công cụ và phần mềm 

mô phỏng trong đổi mới đào tạo kiến 

trúc theo hướng bền vững 

2015 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 

22.   Các công trình xanh tốt nhất năm 

2014 ở Hoa Kỳ 

2015 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 

 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

 

ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: ĐINH NAM ĐỨC Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1988 Nơi sinh: Đà Nẵng  

Quê quán: Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước công nhận: 2015, Đài Loan 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ hiện tại: không 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: K25/5 Lý Thường Kiệt, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690 DĐ: 0905.042958  

Fax:  E-mail: dnduc@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

18. Đại học: 

Hệ đào tạo : Chính quy 

Nơi đào tạo : Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 

Ngành học : Kiến trúc 

Nước đào tạo : Việt Nam 

Năm tốt nghiệp : 2011    

19. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành : Kiến trúc & Quy hoạch đô thị; Năm cấp bằng: 2015; Nơi đào tạo: 

Đài Loan; 

Tên luận văn: Quy hoạch Kiến trúc thành phố Đà Nẵng giai đoạn Pháp thuộc 1999-1954 

(Urbanism and architecture of Da Nang City during the French colonial period 1888-1954). 

20. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Tốt 

2. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Trung bình 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 10/2011 - 

09/2012 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Trợ giảng 

Từ 10/2012 - 

08/2013 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Giảng viên 

Từ 09/2013 - 

07/2015 

Khoa Kiến trúc và Thiết kế Đô thị, 

Trường Đại học Văn hóa Trung Hoa, 

Đài Bắc, Đài Loan 

Học viên cao học 

Từ 08/2015 - 

08/2017 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Giảng viên 
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Từ 09/2017 - 

nay 

Trường Kiến trúc Quốc gia 

Toulouse, Pháp 

Nghiên cứu sinh 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

23.  Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp 

cải tạo kiến trúc cảnh quan Công viên 

29/3 Thành phố Đà Nẵng 

2011/2012 Đề tài cấp 

cơ sở 

Chủ nhiệm 

đề tài 

24.  Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng 

quỹ đất tại khu vực nhà ga đường sắt Đà 

Nẵng 

2016/2017 Đề tài cấp 

cơ sở 

Chủ nhiệm 

đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1.  Urban planning of Da Nang City 

during the first French colonial 

period (1888 - 1919) 

2015 The 8th International Conference on 

Planning and Design (ICPD 2015) 

2.  Analyse and evaluate passive design 

strategy of shophouses and family 

chapels in Hoi An Ancient Town, 

Vietnam 

2015 The 8th International Conference on 

Planning and Design (ICPD 2015) 

3.  Nghiên cứu về chiến lược thiết kế 

thụ động tại nhà cổ Hội An, Việt 

Nam 

2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015 

4.  Một số giải pháp đề xuất cho việc sử 

dụng quỹ đất tại khu vực nhà ga 

đường sắt Đà Nẵng 

2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017 

5.  Urban morphology and the case 

study of French concession Tourane 

in Vietnam (1888-1950) 

2020 International Conference of 

Contemporary Affairs in Architecture 

and Urbanism (ICCAUA-2020) 

 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 
GV. ThS. Đinh Nam Đức 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LƯU THIÊN HƯƠNG Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1988 Nơi sinh: Đà Nẵng  

Quê quán: Đại Lộc – Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước công nhận: 2015, Đài Loan 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ hiện tại: không 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: 253/36 Nguyễn Hoàng, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690 DĐ: 0905.042958  

Fax:  E-mail: lthuong@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

21. Đại học: 

Hệ đào tạo : Chính quy 

Nơi đào tạo : Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 

Ngành học : Kiến trúc 

Nước đào tạo : Việt Nam 

Năm tốt nghiệp : 2011    

22. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành : Kiến trúc; Năm cấp bằng: 2015; Nơi đào tạo: Đài Loan; 

Tên luận văn: Nghiên cứu về chiến lược thiết kế thụ động của các nhà cổ tại Hội An, Việt 

Nam (A study on passive design strategy of vernacular houses in Hoi An, Vietnam). 

23. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Tốt 

2. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Trung bình 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 10/2011 - 

09/2012 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Trợ giảng 

Từ 10/2012 - 

08/2013 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Giảng viên 

Từ 09/2013 - 

07/2015 

Khoa Kiến trúc và Thiết kế Đô thị, 

Trường Đại học Văn hóa Trung Hoa, 

Đài Bắc, Đài Loan 

Học viên cao học 

Từ 08/2015 - 

08/2017 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 

Giảng viên 

Từ 09/2017 - 

nay 

Trường Kiến trúc Quốc gia 

Toulouse, Pháp 

Nghiên cứu sinh 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1.  Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp 

cải tạo kiến trúc cảnh quan Công viên 

29/3 Thành phố Đà Nẵng 

2011/2012 Đề tài cấp 

cơ sở 

Thành viên 

2.  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết kế 

theo hướng Kiến trúc xanh cho loại hình 

nhà chung cư cao tầng tại thành phố Đà 

Nẵng - giai đoạn đến năm 2030 

2012/2013 Đề tài cấp 

Đại học 

Đà Nẵng 

Thành viên 

3.  Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng 

quỹ đất tại khu vực nhà ga đường sắt Đà 

Nẵng 

2016/2017 Đề tài cấp 

cơ sở 

Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1.  Urban planning of Da Nang City 

during the first French colonial 

period (1888 - 1919) 

2015 The 8th International Conference on 

Planning and Design (ICPD 2015) 

2.  A study on passive design strategy 

of vernacular houses in Hoi An, 

Vietnam 

2015 The 8th International Conference on 

Planning and Design (ICPD 2015) 

3.  Phân tích và đánh giá chiến lược 

thiết kế thụ động của nhà cửa hiệu 

tại Hội An, Việt Nam 

2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015 

4.  Fresh water struggle in two Vietnam 

regions 

2015 Journal of Environmental & 

Analytical Toxicology 

5.  The Impacts of Urban Morphology 

on Housing Indoor Thermal 

Condition in Hoi An City, Vietnam 

2020 Journal of Contemporary Urban 

Affairs 

 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 
GV. ThS. Lưu Thiên Hương 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRẦN VŨ TIẾN Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  05/07/1987 Nơi sinh:  Đà Nẵng 

Quê quán: Quế Sơn - Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Năm, nước công nhận:  2013, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ hiện tại:  Giảng viên  

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc:  177 Phan Thanh, Phuờng Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690   DĐ:  0905.085.195  

Fax:  E-mail: tvtien@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

24. Đại học: 

Hệ đào tạo :  Chính quy            

Nơi đào tạo :  Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng 

Ngành học :  Kiến trúc 

Nước đào tạo :  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp :  2010     

25. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành :  Thiết kế đô thị ; Năm cấp bằng: 2013; Nơi đào tạo: Đại học Xây 

dựng Hà Nội; 

- Tiến sĩ chuyên ngành : …; Năm cấp bằng: …; Nơi đào tạo: …; 

Tên luận án: … 

26. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng:  B1 

2.  Mức độ sử dụng:   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2010-2013 Xí nghiệp Xây lắp và thi công cơ 

giới, Đà Nẵng 

Kiến trúc sư 

2014-2015 Khoa KTXD –Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật - ĐHĐN 

Giảng viên tập sự 

2015 đến nay Khoa KTXD –Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật) - ĐHĐN 

Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   
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1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

14.  Tổ chức không gian công cộng ven 

bờ tây sông Hàn từ đoạn cầu Rồng 

đến cầu trần thị Lý. 
 

2015-

2016 

Trường Chủ nhiệm 

15.  Lựa chọn các giải pháp thiết kế mặt 

đứng đảm bảo chống nóng cho nhà phố 

hướng Tây ở Đà Nẵng 

 

2017-

2018 

Trường Chủ nhiệm 

16.      

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

 

                  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

 Trần Vũ Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 



94 
 

     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1989 Nơi sinh: Đà Nẵng 

Quê quán: Đại Lộc- Quảng Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước công nhận: 2017, Đài Loan. 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ, nơi làm việc hiện nay: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: 54 Lê Độ, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690 DĐ: 0935 459 335 

Fax:           E-mail: ptptrang@ute.udn.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

27. Đại học: 

Hệ đào tạo : Chính qui         Thời gian đào tạo: 2008 – 2013 

Nơi đào tạo : Trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

Ngành học : Kinh tế xây dựng và quản lý dự án 

Nước đào tạo:  : Việt Nam  

Năm tốt nghiệp : 2013      

28. Sau đại học: 

Thạc sĩ chuyên ngành : Quản lý xây dựng; Năm cấp bằng: 2017; Nơi đào tạo: Trường đại 

học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST) 

Tên luận án : Thiết lập hệ thống tối ưu hóa phân loại đa lớp trong quản lý xây 

dựng 

      

29. Ngoại ngữ: 

1. Tiếng Anh           Mức độ sử dụng: Tốt 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2013  

đến nay 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao 

đẳng Công nghệ, nay là Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

Giảng viên 

Từ 2015 đến 

2017 

Học Cao học tại Trường đại học Khoa 

học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan 

(NTUST) 

Học viên 
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IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:   

4.1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT Tên đề tài 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

17.  Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng 

cao công tác đấu thầu điện tử tại TP Đà 

Nẵng 

2014 Trường Chủ nhiệm 

18.  Ứng dụng mô hình bình phương máy 

học vec tơ hỗ trợ kết hợp thuật toán 

một đối một để phân loại trong xây 

dựng 

2018 Trường Chủ nhiệm 

 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

25.  Steel plates fault diagnosis based on 

an integration of one-against-one 

strategy and support vector machines 

2017 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số: 

11 (120), Quyển 4, Trang: 95-98. 

26.  Predicting stock price of 

construction corporates using 

optimized machine learning 

regression sliding-window. 

2017 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

11(120). Quyển 4, Trang 87-90. 

27.  Metaheuristic-optimized multi-level 

classification model for steel plates 

fault detection. 

2017 Hội nghị khoa học quốc tế về Chu kỳ 

kỹ thuật và tính bền vững của cơ sở 

hạ tầng 2017 (International 

Symposium Life-cycle Engineering 

and Subtainbility of Infrastructure 

2017) tổ chức tại Trường Đại học 

Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài 

Loan.  

28.  Predicting bankruptcy using machine 

learning algorithms 

2018 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

12(133), Trang 6-9.  

29.  Classification model for water 

quality in reservoir using an 

integration of one-against-one 

strategy and least square support 

vector machines. 

2018 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 

12(133), Trang 12-16.  

30.  Multi-class classification model for 

Urban land cover. 

2018 Kỷ yếu hội nghị “The 17th 

International Symposium on 
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TT Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

Advanced Technollogy  Engineering 

Innovation for Sustainable Future 

2018” tổ chức tại Trường Đại học 

Bách Khoa Đà Nẵng. Mã ISBN: 

2434-4273. 

31.  Performance evaluation of 

classification algorithms in financial 

risks prediction. 

2019 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số: 

17, tập 1.2. Trang: 62-64.  

32.  Integration of modified firefly 

algorithm and machine learning 

regression for stock price forecasting 

2019 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 

Công nghệ thông tin và ứng dụng 

trong các lĩnh vực (CITA), Mã 

ISBN: 978-604-84-2640-2.  

33.  The application of Voting-ensemble 

models in classifying urban land 

cover 

2019 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 

Ứng dụng công nghệ mới trong công 

trình xanh (AtiGB), Mã ISBN: 978-

604-84-4202-8. 

34.  Shear strength prediction of 

reinforced concrete beams by 

baseline, ensemble, and hybrid 

machine learning models. 

2019 Tạp chí Soft Computing (SCIE, Q2), 

Volume 24, Issue 5, Trang 3393–

3411. 

35.  Ứng dụng phương pháp bình chọn 

các mô hình trí tuệ nhân tạo để phân 

loại hai lớp và đa lớp trong xây dựng 

2020 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 

Công nghệ thông tin và ứng dụng 

trong các lĩnh vực (CITA), Mã 

ISBN: 978-604-84-2640-2. 

36.  Multilayer perceptron method of 

Artificial Neural Network in 

classifying concrete compressive 

strength 

2020 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 

Công nghệ thông tin và ứng dụng 

trong các lĩnh vực (CITA), Mã 

ISBN: 978-604-84-2640-2.  

 

                  Đà Nẵng, ngày 22  tháng 12 năm 2020 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 

 

Người khai 

 

 

 

 

ThS. Phạm Thị Phương Trang 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HUYỀN ANH Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  22/8/1987 Nơi sinh:  Thành phố Hà Nội 

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ Kiến trúc Năm, nước công nhận:  2015 – Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ hiện tại:  Giảng viên Bộ môn Kiến trúc 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc:  60B Nguyễn Đôn Tiết, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0236. 3519690   DĐ: 0912968869  

Fax:  E-mail: tthanh@ute.udn.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

30. Đại học: 

Hệ đào tạo :  Chính quy 

Nơi đào tạo :  Đại học Xây Dựng  

Ngành học :  Kiến trúc 

Nước đào tạo :  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp :  2010     

31. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành :  Kiến trúc; Năm cấp bằng: 2015; Nơi đào tạo: Đại học Xây Dựng, 

Việt Nam; 

Tên luận án: Nghiên cứu quy hoạch cải tạo trong các khu chung cư cũ tại Hà Nội  
32. Ngoại ngữ:  

 Anh văn  Mức độ sử dụng:  B1 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2012 - 2014 Khoa Kiến trúc, Đại học Kinh doanh 

và công nghệ, Hà Nội 

Thỉnh giảng 

2013-2015 Đại học Xây Dựng Học cao học 

2016-10/2020 Khoa Kiến trúc, Đại học Xây Dựng Giảng dạy, Nghiên cứu Khoa học. 

10/2020 – đến 

nay 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng 

Giảng dạy, Nghiên cứu Khoa học. 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
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TT Tên đề tài Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

19.  Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng 

nghề - Du lịch và Làng Di sản – Du 

lịch khu vực Đồng bằng song Hồng 

nhằm góp phần phát triển kinh tế xã 

hội và xây dựng nông thôn mới 

4/2018-

3/2020 

Bộ Nông 

nghiệp 

Thành viên 

20.  Bảo tồn thích ứng Di sản làng xã 

truyền thống trong Quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới 

2017-

12/2019 

Bộ Giáo 

dục và đào 

tạo 

Thành viên 

21.  Nghiên cứu các giải pháp thiết kế 

đô thị nhằm phát huy giá trị cho 

các vườn hoa quận Hoàn Kiếm 

9/2018-

5/2019 

Trường Đại 

học Xây 

Dựng 

Chủ trì 

22.  Nghiên cứu nâng cao chất lượng 

và quản lý xây dựng hè đường đô 

thị thành phố Hà Nội 

7/2019 Thành phố Thành viên 

23.  Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

12/2018 Bộ Xây 

Dựng 

Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

37.  Sử dụng thích nghi quỹ di sản công 

nghiệp – phát triển không gian công 

cộng sáng tạo. 

2018 Tạp chí kiến trúc Việt nam ISSN 

0868-3786, Kiến trúc, Số 07 – 

2018 

                  Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2020 
Xác nhận của cơ quan 

 

 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

ThS. KTS. Ttương Thị Huyền Anh  
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 2 năm 2021 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH 

Tên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc;  Mã số: 7510101 

TT Điều kiện mở ngành 
Điều kiện thực tế 

của cơ sở đào tạo 

Ghi 

chú 

1 Sự cần thiết phải mở ngành 

1.1.  Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia 

1.2. Sự phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ đại học 

hiện hành  

 

Phù hợp 

 

Phù hợp 

 

1.3. Thuyết minh về ngành đăng ký đào tạo không nằm trong 

Danh mục đào tạo (nếu có) 

Không có  

1.4. Kế hoạch phát triển trường  (Quyết nghị của Hội đồng 

trường/Hội đồng quản trị thông qua việc mở ngành đăng ký 

đào tạo). 

Có  

1.5. Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án đăng 

ký mở ngành đào tạo 

Có  

2 Đội ngũ giảng viên  

2.1.  Tổng số giảng viên cơ hữu và tỷ lệ % giảng viên cơ hữu 

tham gia thực hiện chương trình đào tạo  

 

 

Đáp ứng 

 

 

2.2.  Giảng viên cơ hữu  

- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, ngành gần: 

- Số tiến sỹ cùng ngành: 

- Số thạc sỹ cùng ngành: 

2.3. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ hữu là điều kiện 

mở ngành đào tạo 

 

25 

2 

7 

Có 

 

2.4. Giảng viên thỉnh giảng Có  

2.5. Các minh chứng về đội ngũ giảng viên cơ hữu đối với 

ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (nếu 

có).  

Không có  

3 Cơ sở vật chất 

3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản 

xuất thử nghiệm  

3.2. Thư viện, thư viện điện tử  

3.3. Hoạt động Website của cơ sở đào tạo 

 

Đáp ứng 

 

Đáp ứng 

Đáp ứng 
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TT Điều kiện mở ngành 
Điều kiện thực tế 

của cơ sở đào tạo 

Ghi 

chú 

4 Chương trình đào tạo 

4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo 

4.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo  

 

Có 

Có 

Có 

 

5 Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo 

chất lượng 

5.1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

 

 

Có 

 

5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định Có  

5.3. Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của Hội đồng 

thẩm định (nếu có) 

Không có  

 

                                                                  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
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E. MINH CHỨNG VỀ NHU CẦU XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGÀNH 

DỰ KIẾN MỞ MỚI 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU NHÂN LỰC 

“Ngành CNKT Kiến trúc - trình độ Đại học” 

1. Thời giạn – Địa điểm 

- Thời gian:  13h30, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

- Địa điểm: Văn phòng khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật. 

2. Thành phần tham gia: 

- Chủ trì: TS. Phan Tiến Vinh – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành 

CNKT Kiến trúc – mã số 7510101 của Khoa Kỹ thuật Xây dựng. 

- Thành phần tham gia: các thành viên trong tổ soạn thảo 

- Thư ký: ThS. Võ Thị Vỹ Phương 

3. Nội dung thống kê:  

Thực hiện thống kê nhu cầu nhân lực ngành CNKT Kiến trúc – trình độ Đại học 

tại các Doanh nghiệp, đơn vị có tuyển dụng nhân lực ngành Kiến trúc, từ các phiếu 

khảo sát đã nhận được. 

4. Kết quả thống kê 

a. Số phiếu phát ra: 80 

b. Số phiếu thu vào: 63 

c. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị được khảo sát: 

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: Tư vấn, Thiết kế, Thi 

công Kiến trúc và Xây dựng: 56 đơn vị, chiếm 88,9% 

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác: 07 đơn vị, 

chiếm 11,1% 

d. Địa điểm hoạt động của đơn vị 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 51 đơn vị, chiếm 80,9% 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Quảng Nam: 03 đơn vị, chiếm 4,76% 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: 05 đơn vị, chiếm 7,93% 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi: 01 đơn vị, chiếm 1,58% 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Quảng Bình: 01 đơn vị, chiếm 1,58% 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Quảng Trị: 01 đơn vị, chiếm 1,58% 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Gia Lai: 01 đơn vị, chiếm 1,58% 

e. Nhu cầu nhân lực ngành Kiến trúc – trình độ Đại học của đơn vị 

- Có nhu cầu tuyển dụng trong năm nay: 59 đơn vị, chiếm 93,6% 

- Có nhu cầu tuyển dụng trong 5 năm tiếp theo: 63 đơn vị, chiếm 100% 

     Thư ký             Chủ trì 

 

 

ThS. Võ Thị Vỹ Phương            TS. Phan Tiến Vinh 
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G. MINH CHỨNG VỀ XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 
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I. Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo 
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II. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm 

bảo chất lượng đào tạo 
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II. Kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo 

 

 

 

 

2.1. Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo;  

2.2. Bản phản biện chương trình đào tạo (02 bản); 

2.3. Phiếu thẩm định chương trình đào tạo; 

2.4. Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo;    

2.5. Báo cáo bổ sung các điều kiện về trang thiết bị phục vụ mở ngành đào tạo - theo kết 

luận của Hội đồng thẩm định 

2.6. Biên bản xác nhận về việc chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình đào tạo.  
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PHỤ LỤC I: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Hình họa 1 

 Tên tiếng Anh: Descriptive geometry 1 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 17 tiết 

Bài tập (BT):  13 tiết 

Tự học (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Hình họa 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách biểu 

diễn các đối tượng không gian ba chiều bằng những yếu tố của mặt phẳng (hai chiều) như 

điểm, mặt phẳng, rồi dùng các yếu tố ấy để giải các bài toán không gian ban đầu. Học phần 

này giúp sinh viên học tiếp các học phần vẽ kỹ thuật và xây dựng các bản vẽ kỹ thuật, đồng 

thời để rèn luyện và phát triển khả năng tư duy không gian cho sinh viên. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được cách biểu diễn: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, đường cong, đa diện, mặt 

cong bằng phương pháp hình chiếu thẳng góc và các phép biến đổi hình chiếu.  

- Giải được các bài toán về xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng, giao của đưởng 

thẳng với mặt phẳng, xác định độ dài của đoạn thẳng, khoảng cách từ một điểm 

đến mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng với mặt, giao tuyến của mặt 

phẳng với mặt, xác định giao tuyến các mặt.  

Kỹ 

năng 

- Có kỹ năng và rèn luyện tư duy về không gian cho sinh viên các ngành kiến trúc, 

xây dựng. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trển để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật trong xây dựng, kiến 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_gian_ba_chi%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_ph%E1%BA%B3ng_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

trúc. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm được cách biểu diễn: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, 

đường cong, đa diện, mặt cong bằng phương pháp hình 

chiếu thẳng góc và các phép biến đổi hình chiếu. 

Hiểu  

C2 

Giải được các bài toán về xác định giao tuyến của 2 mặt 

phẳng, giao của đưởng thẳng với mặt phẳng, 

xác định độ dài của đoạn thẳng, khoảng cách từ một điểm 

đến mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng với 

mặt, giao tuyến của mặt phẳng với mặt, 

xác định giao tuyến các mặt. 

Vận dụng  

C3 

Giải được các bài toán về xác định giao điểm của đường 

thẳng với mặt, giao tuyến của mặt phẳng với mặt, 

xác định giao tuyến các mặt.. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C    TB       

C2  C  TB  TB C      

C3  C C TB   C      

Tổng 

hợp HP 
 C C TB - TB C - - - - - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Mở đầu: Mục đích, yêu cầu, 

Các phép chiếu 

Chương 1: Điểm 

1.1. Đồ thức của điểm 

 

2-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

C1,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1.2. Quan hệ giữa tọa độ Đề 

các và đồ thức của một điểm 

trong không gian 

 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

Đường thẳng 

2 

Chương 2: Đường 

2.1.Đồ thức của đường thẳng  

2.2.Các vị trí đặc biệt của 

đường thẳng  

2.3.Sự liên thuộc của điểm 

và đường thẳng  

2.4.Phương pháp tam giác 

2.5.Ví dụ 

 

1-1 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về vị trí 

tương đối hai 

đường thẳng 

C1, 

C2,  

3 

Chương 3: Vị trí tương đối 

giữa hai đường thẳng 

3.1.Hai đường thẳng giao 

nhau  

3.2.Hai đường thẳng song 

song  

3.3.Hai đường thẳng chéo 

nhau  

3.4.Hình chiếu của góc 

vuông 

3.5.Ví dụ  

1-1 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về mặt 

phẳng 

C1, 

C2 

4 

Chương 4: Mặt phẳng 

4.1.Đồ thức của một mặt 

phẳng  

4.2.Các vị trí đặc biệt của 

mặt phẳng  

4.3.Sự liên thuộc của điểm, 

1-1 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

đường thẳng với mặt phẳng. 

4.4.Các đường thẳng đặc biệt 

của mặt phắng 

4.5.Ví dụ 

 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về vị trí 

tương đối hai 

mặt phẳng 

5 

Chương 5:Vị trí tương đối 

giữa hai mặt phẳng 

5.1.Hai mặt phẳng song song  

52.Hai mặt phẳng giao nhau  

5.3.Ví dụ 

 

1-1 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về vị trí 

tương đối giữa 

đường thẳng và 

mặt phẳng 

C1, 

C2 

6 

Chương 6:Vị trí tương đối 

giữa đường thẳng và mặt 

phẳng 

6.1.Đường thẳng song song 

mặt phẳng  

6.2.Đường thẳng và mặt 

phẳng giao nhau  

6.3.Đường thẳng vuông góc 

với mặt phẳng  

6.4.Ví dụ 

1-1 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về các 

phép biến đổi 

C1, 

C2 

7 

Chương 7: Các phép biến 

đổi hình chiếu cơ bản 

7.1.Khái niệm  

7.2.Phép thay đổi mặt phẳng 

2-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

hình chiếu  

7.3.Phép quay quanh trục 

7.4.Ví dụ  

 

+ Giải quyết 

bài tập   

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

đường cong và 

mặt 

8 
Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2 

8 

Chương 8: Đường cong và 

mặt 

8.1.Khái niệm đường cong  

8.2.Hình chiếu của một 

đường cong  

8.3.Khái niệm mặt hình học 

8.4.Biểu diễn mặt – điểm 

thuộc mặt 

8.5.Ví dụ 

 

1-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về giao 

tuyến mặt 

phẳng với một 

mặt 

C1, 

C2, 

C3 

 

 

 

9, 10 

Chương 9: Giao tuyến của 

mặt phẳng với một mặt 

9.1.Khái niệm 

9.2.Trường hợp biết một hình 

chiếu của giao tuyến  

9.3.Trường hợp tổng quát  

9.4.Ví dụ 

 

2-2 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về giao 

điểm của 

đường thằng và 

mặt   

C1, 

C2, 

C3 

11, 

12 

Chương 10: Giao điểm của 

đường thẳng và mặt 

2-2 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

10.1.Khái niệm 

10.2.Trường hợp biết một 

hình chiếu của giao tuyến  

10.3.Trường hợp tổng quát  

10.4.Ví dụ 

 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về giao 

tuyển hai mặt 

C3 

13, 

14, 

15 

Chương 11: Giao tuyến hai 

mặt 

11.1.Khái niệm 

11.2.Trường hợp biết một 

hình chiếu của giao 

11.3.Trường hợp đặc biệt về 

giao hai mặt bậc hai  

11.4.Ví dụ 

3-3 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

các bài tập 

trong sách bài 

tập 

+ Tự ôn tập 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Chuyên cần  
Mỗi buổi 

học 

Điểm 

danh 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập cá 

nhân 

- Bài tập từng 

tuần  

- Tất cả bài tập 

trong quyển bài 

tập vào cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học và tổng 

hợp cuối kỳ 

 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 2 20% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyê

n cần  

Không  

đi  học 

(<30%)

. 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ,  

rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không 

tham 

gia hoạt 

động gì 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

đóng gớp 

cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh 

thoảng tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 

biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động 

tại l ớp: phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến liên quan 

đến bài học. Các 

đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập 

hoặc nộp 

dưới 50% 

số bài tập 

được giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng thời 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

định. định. gian quy 

định. 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi tiết 

và rõ ràng, 

hoàn toàn 

hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

 1. Bài giảng Hình học hoạ hình, Nguyễn Độ, Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa, 

2005. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Hình học hoạ hình – tập 1, Nguyễn Đình Điện, NXB Giáo dục, 2004 

2. Hình học hoạ hình, Vũ Hoàng Thái, NXB Giáo dục, 2009 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao 

chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Hình họa 2 

 Tên tiếng Anh: Descriptive geometry 2 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):  15 tiết 

Tự học (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lưu Thiên Hương 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Hình họa 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Hình họa 2 là một trong những học phần cơ sở của chương trình đào tạo 

các ngành kiến trúc sau khi sinh viên học học phần Hình họa 1. Học phần  này giúp sinh 

viên tìm hiểu và nắm vững các kiến thức cũng như phương pháp để thể hiện phối cảnh và 

vẽ bóng đổ cho vật thể và công trình. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp thích hợp khi thiết 

kế, xây dựng công trình. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được kiến thức cơ bản về biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình chiếu 

có số để biểu diễn các yếu tố hình học trên bản vẽ. 

- Vẽ được hình chiếu phối cảnh theo nhiều phương pháp khác nhau.   

- Vẽ được bóng đổ trên các loại hình chiếu như: hình chiếu thẳng góc, hình chiếu phối 

cảnh, hình chiếu trục đo. 

- Giải được các bài toán về xác định vị trí giao điểm, giao tuyến giữa các mặt phẳng 

chiếu và hình nón, mặt dốc đều, mặt địa hình. 

 

Kỹ - Vẽ được các bản vẽ kiến trúc bằng tay, đặc biệt là khả năng vẽ phối cảnh và bóng 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng đổ. Từ đó, nâng cao khả năng thiết kế công trình sao cho tạo hiệu quả bóng đổ có 

thẫm mỹ. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tư duy, tưởng tượng, phương pháp sáng tạo kiến 

trúc. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp.  

 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm được kiến thức cơ bản về biểu diễn điểm, đường, 

mặt, hình chiếu có số để biểu diễn các yếu tố hình học 

trên bản vẽ 

Hiểu  

C2 
Vẽ được hình chiếu phối cảnh bằng nhiều phương pháp 

khác nhau.  
Vận dụng  

C3 
Vẽ được bóng đổ trên các loại hình chiếu như: hình chiếu 

thẳng góc, hình chiếu phối cảnh, hình chiếu trục đo. 
Vận dụng  

C4 

Giải được các bài toán về xác định vị trí giao điểm, giao 

tuyến giữa các mặt phẳng chiếu và hình nón, mặt dốc đều, 

mặt địa hình. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C    TB       

C2  C  TB  TB C      

C3  C C TB   C      

C4   C   TB       

Tổng 

hợp HP 
 C C TB - TB C - - - - - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2,  7-7 + Thuyết Trên lớp: C1, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

3, 4, 

5, 6, 

7 

Chương 1: Phương pháp 

hình chiếu phối cảnh 

1.1.Biểu diễn điểm, đường 

thẳng, mặt phẳng 

1.2.Các phương pháp vẽ hình 

chiếu phối cảnh theo hai hình 

thẳng góc đã cho  

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

bóng trên các 

hình chiếu 

C2 

8 
Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2 

8, 

9,10, 

11, 

12 

Chương 2: Bóng trên các 

hình chiếu 

2.1.Khái niệm chung về vẽ 

bóng 

2.2.Bóng trên hình chiếu 

thẳng góc 

2.3.Bóng trên hình chiếu 

phối cảnh 

2.4. Bóng trên hình chiếu 

trục đo 

2.5.Một số bài vẽ tham khảo 

5-4 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

hình chiếu có 

số 

C1, 

C2, 

C3 

13, 

14, 

15 

Chương 3: Hình chiếu có số 

3.1.Biểu diễn các yếu tố hình 

học 

3.2.Biểu diễn Đường - Mặt 

3.3.Các bài toán về vị trí 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

các bài tập 

+ Tự ôn tập  

C1, 

C2, 

C4 

Tuần 

thi 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

học 

kỳ 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

  

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Chuyên cần  
Mỗi buổi 

học 

Điểm 

danh 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập cá 

nhân 

- Bài tập từng 

tuần  

- Tất cả bài tập 

trong quyển bài 

tập vào cuối kỳ 

 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Mỗi buổi 

học và tổng 

hợp cuối kỳ 

 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyê

n cần  

Không  đi  

học 

(<30%). 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 

chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 

đủ,  rất 

chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia 

hoạt động gì 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

Tham gia 

tích cực các 

hoạt động 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

tại 

lớp 

đóng gớp 

cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu 

ít khi có hiệu 

quả. 

đổi 

ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các 

đóng góp cho 

bài học là 

hiệu quả. 

tại l ớp: 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến 

liên quan 

đến bài học. 

Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

Tiêu chí 2 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Hình học Họa hình 2, ThS. Dương Thọ, ĐHĐN - trường ĐH Bách Khoa, 2006. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Hình học Họa hình, Nguyễn Đình Điện, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997. 

2. Bài giảng Hình học họa hình, Nguyễn Tư Đôn - ĐHBK Đà Nẵng, 1992. 
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3. Giáo trình Hình học Họa hình (hệ từ xa), Dương Thọ - ĐHĐN, Đà Nẵng, 2004. 

4. Vẽ kỹ thuật (hệ từ xa), Dương Thọ - ĐHĐN, Đà Nẵng, 2004. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao 

chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Vẽ mỹ thuật 1 

 Tên tiếng Anh: Drawings of Art 1 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 7.5 tiết 

Thực hành (ThH): 45 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Nguyễn Trọng Công Thành 

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

  Học phần Vẽ mỹ thuật 1 trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hội 

hoạ. Các bài thực tập tại lớp rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vẽ các khối cơ bản (thạch 

cao), vẽ tĩnh vật và phong cảnh bằng chất liệu bút chì. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

-  Hiểu được tỉ lệ cấu trúc của hình khối, đường nét, đậm nhạt trong tự nhiên và mối 

quan hệ giữa khối hộp, khối trụ, khối cầu, khối chóp, khối biến thể và đồ vật.  

  -  Nêu được nội dung tổng quan về hội hoạ và các vấn đề liên quan đến vẽ khối cơ 

bản vẽ tĩnh vật và phong cảnh bằng bút chì. 

Kỹ 

năng 

 - Trang bị những kỹ năng về dựng hình đúng tỷ lệ. Rèn luyện kỹ xảo trong các khâu 

quan sát, sử dụng que đo, dây dọi, các kỹ năng phân mảng và đánh bóng các đối 

tượng hình họa như mẫu tĩnh vật và khối cơ bản. 

 - Trang bị kỹ năng tiến hành các bước vẽ hình hoạ khối cơ bản, tĩnh vật; các nguyên 

tắc cơ bản để vẽ được một bài hình họa đẹp, giống với mẫu thật. 

 - Ứng dụng các kỹ năng trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

Thái - Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học để ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

độ học cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích của sinh viên đối với Hội 

hoạ: về vẽ khối cơ bản, vẽ tĩnh vật, vẽ phong cảnh. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Sử dụng các dụng cụ vẽ chì, que đo, dây dọi, thước, tẩy. 

- Trình bày được bài vẽ khối cơ bản. 

- Trình bày được bài vẽ tĩnh vật 

- Trình bày được bài vẽ phong cảnh. 

Hiểu  

C2 

Thực hiện được việc đo vẽ theo mẫu  

Trình bày được không gian, bóng đổ, tạo nét chất liệu chì 

Quan sát mẫu và bố cục bài vẽ trên giấy phù hợp. 

Vận dụng  

C3 
Thực hiện được các bài vẽ theo mẫu, đúng mẫu, biết bố 

cục hợp lí, diễn tả đâm nhạt sáng tối của mẫu. 
Vận dụng  

C4 
Trình bày được các bài vẽ theo mẫu, theo đề tài giáo viên 

đề ra, tự sắp mẫu tại nhà để vẽ. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C TB T   TB      

C2  C TB T   TB      

C3  C TB T   TB      

C4  C TB T   TB      

Tổng 

hợp HP 
 C TB T   TB   

   

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(TH 

/TN) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

1 

Chương 1: 

Mở đầu 

Lý thuyết 

chung về hội 

họa 

Lý thuyết vẽ 

tĩnh vật 

bằng chì 

4-0  + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

khối cơ bản  

C1, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(TH 

/TN) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

1,2 

Chương 2: 

Vẽ khối cơ 

bản  - chì – 

(2 -3  khối) 

 

 6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập trên 

lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

khối cơ bản 

C1, 

C4 

2,3 

Chương 3: 

Vẽ khối cơ 

bản  - chì – 

(3- 4  khối) 

 

 6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập trên 

lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

khối cơ bản 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

3 

Chương 4: 

Vẽ tĩnh vật 

chì  - số 1 

 

 

 7-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô 

phỏng 

+ Giải 

quyết bài 

tập   

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập trên 

lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

tĩnh vật  

C1, 

C2, 

C4 

3,4 

Chương 5: 

Vẽ tĩnh vật 

chì  - số 2 

 7-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giải 

quyết bài 

tập 

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập trên 

lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

tĩnh vật 

C1, 

C2, 

C4 

5 
Chương 6: 

Lý thuyết vẽ 

3-5  + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(TH 

/TN) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

phong cảnh + Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

phong cảnh 

C4 

5,6,7 

Chương 7: 

Vẽ phong 

cảnh bằng 

bút chì  - số 

1 

 9-0 + Bài tập 

 

Trên lớp: 

Thực hành vẽ ngoài trời  

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu về vẽ 

phong cảnh  

C1, 

C3, 

C4 

8,9,10 

Chương 8: 

Vẽ phong 

cảnh bằng 

bút chì  - số 

2 

 10-0 + Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô 

phỏng 

 

Trên lớp: 

Thực hành vẽ ngoài trời  

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài tập về 

nhà 

C1, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-10 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1  10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Điểm đánh giá 

hết học phần là 

trung bình cộng 

của các bài vẽ 

nói trên: 90% 

C1, 

C2, 

C3 

Chấm điểm 

các bài vẽ 

trong quá 

trình học  

Chấm 

theo từng 

bài tập và 

nhận xét 

trên lớp 

Tổng cộng 

6 bài vẽ 

trên lớp 

cộng lại 

chia đều 

90% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số 

các bài vẽ 

nói trên: 

90% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách và giáo trình chính:  

        +   Sách tham khảo:  

1. Tu Bình, Kim Quang, Tập vẽ nghiên cứu Tĩnh vật vật dụng hàng ngày, 

Nxb Mỹ thuật, 2007. 

2. Tu Bình, Kim Quang, Tập vẽ nghiên cứu Ngũ quan tượng thạch cao, 

Nxb Mỹ thuật, 2007. 

3. Rudy De Reyna: How to draw what your see. 

      +    Công cụ:  Bút chì, màu nước, giấy vẽ, bảng vẽ, giá vẽ, que đo ,dây dọi, tẩy  ... 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 
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- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Nguyễn Trọng Công Thành 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Vẽ mỹ thuật 2 

 Tên tiếng Anh: Drawings of Art 2 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 7.5 tiết 

Thực hành (ThH): 45 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Nguyễn Trọng Công Thành 

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Vẽ mỹ thuật 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Vẽ mỹ thuật 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hội hoạ, 

các vấn đề liên quan đến vẽ tượng và phong cảnh. Đồng thời, giảng viên hướng dẫn 

phương pháp tư duy để sinh viên có thể tự học, tự cập nhật những tri thức - kỹ năng mới 

nhất về môn học trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu được nội dung tổng quan về các vấn đề liên quan đến vẽ tượng thạch cao và 

phong cảnh. 

Kỹ 

năng 

- Có kỹ năng vẽ tượng thạch cao bằng bút chì. 

- Có kỹ năng vẽ phong cảnh bằng màu nước. 

- Ứng dụng các kỹ năng trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

 

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học để ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã 

học cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới nhất về môn học. 
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9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Sử dụng các dụng cụ vẽ chì, vẽ màu nước 

- Trình bày được bài vẽ đầu tượng (phác mảng, lột da, tượng 

người). 

- Trình bày được bài vẽ phong cảnh bằng màu nước. 

Hiểu  

C2 

Thực hiện được việc đo vẽ theo mẫu  

Trình bày được không gian, bóng đổ, tạo nét chất liệu chì 

Quan sát mẫu và bố cục bài vẽ trên giấy phù hợp. 

Vận dụng  

C3 

Thực hiện được các bài vẽ theo mẫu, đúng mẫu, đúng tỉ lệ, diễn 

tả đâm nhạt sáng tối của mẫu. 

Thực hiện các bài vẽ phong cảnh màu nước theo cảnh thật. 

Vận dụng  

C4 
Trình bày được các bài vẽ theo mẫu, theo đề tài giáo viên đề ra, 

tự tìm mẫu vẽ hoặc phong cảnh phù hợp để vẽ thêm.. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C TB T   TB      

C2  C TB T   TB      

C3  C TB T   TB      

C4  C TB T   TB      

Tổng 

hợp HP 
 C TB T   TB   

   

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(TH 

/TN) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1 

Chương 1: Lý 

thuyết về vẽ đầu 

tượng 

3-5  + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về vẽ đầu tượng 

C1, 

C4 

1,2 

Chương 2: Vẽ 

đầu tượng  - 

Phác mảng 

 

 6-0 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Thao tác 

thực hành 

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập 

trên lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu 

C1, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(TH 

/TN) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

mẫu  về vẽ đầu tượng  

2,3 

Chương 3: Vẽ 

đầu tượng  - 

Đầu tượng lột da 

 

 7-0 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Thao tác 

thực hành 

mẫu  

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập 

trên lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu 

về vẽ đầu tượng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

3,4 

Chương 4: Vẽ 

đầu tượng - 

Nam 

 

 

 7-0 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Thao tác 

thực hành 

mẫu  

 

 Trên lớp: 

Thực hành vẽ bài tập 

trên lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về vẽ đầu tượng 

C1, 

C2, 

C4 

4,5 

Chương 5: Lý 

thuyết vẽ màu 

nước 

4-0  + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về vẽ phong cảnh 

+ Tài liệu về vẽ màu 

nước 

C1, 

C2, 

C4 

4,5,6 

Chương 6: Vẽ 

phong cảnh 

bằng màu nước - 

số 1 

 8-0 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Thao tác 

thực hành 

mẫu 

Thực hành vẽ ngoài 

trời  

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Tài liệu về vẽ màu 

nước 

C1, 

C2, 

C4 

6,7,8 
Chương 7: Vẽ 

phong cảnh 

 8-0 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

Thực hành vẽ ngoài 

trời  

C1, 

C3, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(TH 

/TN) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

bằng màu nước - 

số 2 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Thao tác 

thực hành 

mẫu 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về vẽ phong cảnh  

+ Tài liệu về vẽ màu 

nước 

C4 

8,9,1

0 

Chương 8: Vẽ 

phong cảnh 

bằng màu nước - 

số 3 

 8-0 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Thao tác 

thực hành 

mẫu 

Thực hành vẽ ngoài 

trời  

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Tài liệu về vẽ màu 

nước 

C1, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-10 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Trọn

g số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1  10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Điểm đánh giá 

hết học phần là 

trung bình cộng 

của các bài vẽ 

nói trên: 90% 

C1, 

C2, 

C3 

Chấm điểm 

các bài vẽ 

trong quá 

trình học  

Chấm 

theo từng 

bài tập và 

nhận xét 

trên lớp 

Tổng cộng 6 

bài vẽ trên lớp 

cộng lại chia 

đều các bài vẽ 

nói trên: 90% 

90% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

+    Sách và giáo trình chính:  

        +   Sách tham khảo:  

4. Tu Bình, Kim Quang, Tập vẽ nghiên cứu Tĩnh vật vật dụng hàng ngày, 

Nxb Mỹ thuật, 2007. 

5. Tu Bình, Kim Quang, Tập vẽ nghiên cứu Ngũ quan tượng thạch cao, 

Nxb Mỹ thuật, 2007. 

6. Rudy De Reyna: How to draw what your see 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  
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Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Nguyễn Trọng Công Thành 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

 Tên tiếng Anh: Innovation and entrepreneurship 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):  15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm 

(TH): 
60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 PGS.TS. Võ Trung Hùng 

Giảng viên 2  Các khoa và thỉnh giảng từ doanh nghiệp 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần kỹ năng mềm – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các công nghệ 

mới, xu hướng phát triển công nghệ trong nước và trên thế giới, khởi nghiệp và khởi 

nghiệp công nghệ. Học phần cũng trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về viết đề xuất 

dự án khởi nghiệp, quy trình khởi sự doanh nghiệp và các vấn đề liên quan. Đặc biệt, sinh 

viên có cơ hội nhận được những chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành 

đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành công. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

- Hiểu và lý giải được các khái niệm liên quan đến khởi nghiệp, hệ sinh thái 

khởi nghiệp, lý do phải khởi nghiệp; 

- Nhận biết được các đặc điểm, tố chất và tinh thần doanh nhân; 

- Phương pháp tư duy để hình thành và mô tả ý tưởng sáng tạo và đổi mới; 

- Phương pháp phân tích lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, nhà tư vấn 

khởi nghiệp và kêu gọi vốn khởi nghiệp; 

- Hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ 4.0; 
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Mục tiêu Mô tả 

- Đánh giá và xác định được điểm mạnh, yếu cũng như cơ hội và thách thức 

của ý tưởng khởi nghiệp; phân tích thị trường và triển khai ý tưởng khởi 

nghiệp trong thực tiễn kinh doanh; 

- Xây dựng được kế hoạch kinh doanh cơ bản. 

Kỹ năng 

- Thu thập thông tin, tư duy sáng tạo và lô-gíc, xử lý, đánh giá, phân tích; 

- Trình bày, thuyết trình, giải trình và phản biện; 

- Lập kế hoạch kinh doanh. 

Thái độ 

- Thể hiện được tinh thần doanh nhân, trách nhiệm trong công việc và trách 

nhiệm xã hội; 

- Có đạo đức trong kinh doanh. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, hệ 

sinh thái khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, thị trường, doanh 

nghiệp, doanh nhân, công nghệ mới (đặc biệt công nghệ 

4.0). 

Hiểu 

 

C2 

Quá trình tư duy để hình thành và mô tả ý tưởng sáng tạo và 

đổi mới; lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, nhà tư vấn 

khởi nghiệp và kêu gọi vốn khởi nghiệp. 

Hiểu 

Vận dụng 

 

C3 
Áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng một đề án khởi 

nghiệp. 
Vận dụng 

 

C4 

Có khả năng tổ chức, thảo luận để đánh giá và xác định 

được điểm mạnh, yếu, cơ hội, và thách thức của ý tưởng 

khởi nghiệp, thị trường, và triển khai ý tưởng  khởi nghiệp 

trong thực tiễn kinh doanh. 

Vận dụng 

 

C5 Phân tích, đánh giá một kế hoạch kinh doanh. 
Phân tích 

Sáng tạo 

 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB           TB 

C2 TB            

C3           C  

C4       TB    C TB 

C5       TB    C  

Tổng hợp 

HP 
TB      

TB   
 C TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  
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12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT-BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 Chủ đề 1: Khởi nghiệp và 

doanh nhân 

1.1. Khởi nghiệp là gì? Tại 

sao phải khởi nghiệp? 

1.2. Vai trò của khởi nghiệp 

và hệ sinh thái khởi nghiệp 

1.3. Tố chất, động lực và tinh 

thần doanh nhân 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Đọc tài liệu 

C1, 

C2 

2 Chủ đề 2: Đổi mới sáng tạo 

2.1. Tư duy sáng tạo và đổi 

mới 

2.2. Công nghệ 4.0 và khởi 

nghiệp công nghệ 

2.3. Thương mại hóa ý tưởng 

và quyền sở hữu trí tuệ 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Đọc tài liệu 

C1, 

C2 

3 Chủ đề 3: Một số vấn đề 

liên quan đến khởi nghiệp 

3.1. Hành trình khởi nghiệp  

- Vốn khởi nghiệp 

- Lựa chọn loại hình sở hữu 

doanh nghiệp 

- Lựa chọn nhà tư vấn khởi 

nghiệp 

3.2. Đạo đức trong kinh 

doanh 

3.3. Ý tưởng khởi nghiệp 

3-0  + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

vấn đề 

+ Chuẩn bị 

thuyết trình 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Đọc tài liệu 

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

4 Thuyết trình về ý tưởng 

khởi nghiệp 

0-3 + Thuyết trình 

của các nhóm 

+ Hỏi đáp 

Thuyết trình, 

thảo luận 

C4, 

C5 

5 Chủ đề 4. Kỹ năng khởi 

nghiệp  

4.1. Giới thiệu kiến thức cơ 

bản về thị trường  

4.2. Kỹ năng khởi nghiệp 

 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2 
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6 Chủ đề 5: Lập mô hình và 

đề án khởi nghiệp 

2.1. Giới thiệu kiến thức cơ 

bản về lập kế hoạch kinh 

doanh 

2.2. Giới thiệu mô hình kinh 

doanh Canvas 

2.3. Kế hoạch kinh doanh 

mẫu  

2.4. Đề án khởi nghiệp 

3-0 

 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

7 Thuyết trình về mô hình 

Canvas 

0-3 + Thuyết trình 

của các nhóm 

+ Hỏi đáp 

Thuyết trình, 

thảo luận 

C4, 

C5 

8 Thuyết trình về kế hoạch 

kinh doanh 

0-3 + Thuyết trình 

của các nhóm 

+ Hỏi đáp 

Thuyết trình, 

thảo luận 

C4, 

C5 

9 Chủ đề 6. Chia sẻ kinh 

nghiệm khởi nghiệp 

6.1. Chia sẻ kinh nghiệm 

khởi nghiệp của các báo cáo 

viên 

6.2. Mô hình khởi nghiệp 

điển hình  

6.3. Tham quan thực tế 

0-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe thuyết 

trình 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Viết báo 

cáo phân tích, 

đánh giá 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

10 Báo cáo đề án khởi nghiệp 

(lấy điểm cuối kỳ) 

 

0-3 + Thuyết trình 

của các nhóm 

+ Hỏi đáp 

Thuyết trình, 

thảo luận  

C3, 

C4, 

C5 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-10 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

4-10 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 2-4 sinh viên  

- Ý tưởng kinh doanh. 

- Mô hình Canvas. 

- Kế hoạch kinh doanh. 

- Đề án khởi nghiệp. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 



146 
 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập nhanh 

(Quiz Test sau 

mỗi buổi học lý 

thuyết) 

C1, 

C2, 

C3 

Cuối mỗi 

buổi học 

Trắc 

nghiệm 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập 

lớn 

- Mô hình 

Canvas 

- Kế hoạch kinh 

doanh 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 7, 8 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 20% 

Thuyết 

trình, hỏi 

đáp 

Tiêu chí 3 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Đề án khởi 

nghiệp 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 25% 

Thuyết 

trình, hỏi 

đáp 

Tiêu chí 3 25% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân theo hình thức trắc nghiệm (Quiz Test) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Theo 

câu 

trả lời 

đúng 

Trả lời 

đúng dưới 

40% câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 55% 

câu hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 70% câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 85% câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

từ 85% câu 

hỏi trở lên 

100% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  có  

hoặc  nội dung 

được trình bày 

trong báo cáo 

không phù hợp 

với yêu cầu; 

sao chép từ các 

nguồn khác. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu nhưng 

còn nhiều 

hạn chế. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  

đủ  theo  

yêu  cầu, 

không có 

thiếu sót. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu, tính 

sáng tạo 

cao. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo cáo  

đầy  đủ  theo  

yêu  cầu, tính 

sáng tạo và 

khả thi rất 

cao. 

70% 

Hình 

thức 

Không đáp 

ứng yêu cầu về 

hình thức, bố 

Còn nhiều 

lỗi về hình 

thức, bố cục 

Cơ bản 

đáp ứng 

các yêu 

Đáp ứng 

đúng các 

yêu cầu về 

Đáp ứng 

đúng các yêu 

cầu về hình 

30% 



147 
 

cục như quy 

định. 

như quy 

định. 

cầu về 

hình thức, 

bố cục 

như quy 

định. 

hình thức, 

bố cục như 

quy định. 

thức, bố cục 

như quy định 

và có sáng 

tạo.  

Tiêu chí 3 – Thuyết trình và trả lời câu hỏi 

Tiêu 

chí 

đán

h giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Thu

yết 

trình 

Trình 

bày 

không rõ 

ràng, khó 

hiểu, 

không 

đáp ứng 

yêu cầu. 

Trình bày 

tương đối rõ 

ràng, chưa 

dễ hiểu với 

người nghe, 

chưa đáp 

ứng yêu 

cầu. 

Trình bày 

tương đối 

rõ ràng, cơ 

bản có thể 

chấp nhận 

bởi người 

nghe. 

Trình bày tốt, rõ 

ràng, mạch lạc 

và đáp ứng các 

yêu cầu. 

Khả năng thuyết 

trình xuất sắc, 

trình bày to, rõ, 

mạch lạc và có 

sáng tạo khi 

thuyết trình để 

chinh phục hoàn 

toàn người 

nghe. 

50% 

Nội 

dung 

trả 

lời 

Không 

trả lời 

được 

hoặc các  

câu trả 

lời  hoàn 

toàn 

không  

liên  

quan  

đến  câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên quan, 

không tập 

trung  vào  

trọng tâm 

của câu hỏi. 

 

Các câu 

trả lời 

đúng trọng 

tâm 

câu hỏi, 

liên quan 

đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các 

câu trả lời. 

 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu cầu. 

Thể hiện sự tự 

tin về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời. Tuy 

nhiên, lập luận 

giải thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

tiếp đến câu hỏi 

yêu cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

1. Võ Trung Hùng, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Tài liệu lưu hành nội bộ, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2021. 

2. Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Nhà xuất bản Phụ nữ, 

2017. 

3. John R. Bessant, Joe Tidd, Innovation and Entrepreneurship, 3rd Edition, ISBN: 

978-1-118-99309-5 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học vì lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
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- Sinh viên phải làm và nộp bài tập cá nhân, bài tập lớn, hoạt động nhóm và thực 

hiện báo cáo theo quy định.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không nói chuyện riêng trong giờ học. 

Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi 

giảng viên/người phụ trách lớp yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện thực hiện các báo cáo và thuyết trình theo quy định. Báo 

cáo phải được thực hiện bằng chính bản thân/nhóm sinh viên. Nếu bị phát hiện là 

sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  PGS.TS. Võ Trung Hùng 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 

 Tên tiếng Anh: Management Leadership skills  

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):  15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm 

(TH): 
60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Trần Thị Lợi 

Giảng viên 2  Các khoa và thỉnh giảng từ doanh nghiệp 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần kỹ năng mềm – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

“ Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình trạng phá sản thì có 

đến 85 % trong số đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra”-  Rand, Công ty 

tư vấn nổi tiếng thếgiới nhận định. Do đó vấn đề lãnh đạo, quản lý đang trở thành yếu tố 

sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức. 

Vì vậy mà đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý đang trở thành một nhu cầu bức thiết 

hơn bao giờ hết, khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Học phần Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản 

về khái niệm, đặc trưng, vai trò của lãnh đạo và quản lý, các phẩm chất cần có của 

một nhà lãnh đạo và quản lý, các phong cách lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo, 

quản lý như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng xây dựng tổ chức, kỹ năng kiểm tra – 

đánh giá,  kỹ năng điều hành, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng 

tạo động lực cho nhân viên... 
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Kỹ 

năng 

- Biết vận dụng những kỹ năng lãnh đạo, quản lý đã học để giải quyết các đề trong 

công việc và trong cuộc sống, giúp các em sẽ hiểu được cấp trên, hiểu được các khó 

khăn trăn trở của họ. Khi đó các em sẽ đồng cảm, tạo được niềm tin và quý mến 

của cấp trên đồng thời giúp các em hiểu được chính mình, làm chủ được mình và 

quan trọng hơn là lãnh đạo chính mình. 

- Có kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp mang lại hiệu quả cao trong 

công việc. 

Thái 

độ 

- Giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng của học phần kỹ năng lãnh đạo, quản lý  

trên cơ sở đó hình thành ở các em động cơ và thái độ học tập đúng đắn đối với môn 

học này. 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Trình bày được những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý; 

phong cách lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý. 
Hiểu 

 

C2 
Vận dụng các phong cách lãnh đạo, quản lý để quản lý nhân 

viên và điều hành công việc. 

Hiểu 

Vận dụng 

 

C3 
Áp dụng các kiến thức đã học để xử lý các lý các tình huống 

liên quan đến đến vấn đề quản lý và lãnh đạo. 
Vận dụng 

 

C4 
Có khả năng tổ chức, hợp tác, thảo luận, nhóm làm việc hiệu 

quả. 
Vận dụng 

 

C5 

- Phân tích, đánh giá về phong cách lãnh đạo, quản lý của một 

nhà lãnh đạo. Phân biệt các phong cách lãnh đạo độc đoán – dân 

chủ - tự do. 

- Phân tích được các kỹ năng của người lãnh đạo quản lý. Qua 

đó rút ra kết luận trong hoạt động lãnh đạo quản lý. 

Phân tích 

Sáng tạo 

 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2       TB   TB  TB 

C3 TB  TB        C TB 

C4 TB  TB    TB   TB C  

C5           C  

Tổng hợp HP TB  TB    TB   TB C TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 8 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2,3,4 

 

Chương 1:  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

VỀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1.1. Khái niệm, đặc trưng, 

vai trò, phẩm chất của nhà 

lãnh đạo 

1.1. 1. Khái niệm lãnh đạo 

1.1.2. Đặc trưng lãnh đạo 

1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ 

của lãnh đạo 

1.1.4. Phẩm chất của một nhà 

lãnh đạo 

1.2. Khái niệm, đặc trưng, 

vai trò và phẩm chất của nhà 

quản lý 

1.2. 1. Khái niệm quản lý 

1.2.2. Đặc trưng của quản lý  

1.2.3 Vai trò và nhiệm vụ của 

quản lý 

1.2.4. Phẩm chất của một nhà 

quản lý 

1.3. Mối quan hệ giữa lãnh 

đạo và quản lý 

Câu hỏi ôn tập và xử lý tình 

huống 

4-4 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo luận 

nhóm 

+ Xem 

video 

+ Bài tập 

tình huống 

 

Trên lớp: 

+ Nghe 

giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Xử lý tình 

huống 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

xem trước 

nội dung bài 

mới 

+ Nghiên 

cứu tài liệu 

về các 

phong cách 

lãnh đạo, 

quản lý. 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

5, 6,7,8 

Chương 2:  

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ  

2.1. Các phong cách lãnh 

đạo, quản lý 

2.1.1. Phong cách độc đoán 

2.1.2. Phong cách dân chủ 

2.1.3. Phong cách tự do 

2.2. Lựa chọn phong cách 

lãnh đạo, quản lý 

Câu hỏi ôn tập và xử lý tình 

huống 

4-4 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo luận 

nhóm 

+ Xem 

video 

+ Bài tập 

tình huống 

 

Trên lớp: 

+ Nghe 

giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Xử lý tình 

huống 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

xem trước 

nội dung bài 

mới 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Nghiên 

cứu tài liệu 

về kỹ năng 

lãnh đạo 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

 

10,11,12, 

13,14,15 

Chương 3: MỘT SỐ KỸ 

NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN 

LÝ  

3.1. Các kỹ năng lãnh đạo, 

quản lý  

3.1.1. Kỹ năng lập kế hoạch 

3.1.2. Kỹ năng xây dựng tổ 

chức 

3.1.3. Kỹ năng kiểm tra, đánh 

giá 

3.1.4. Kỹ năng điều hành 

3.1.5. Kỹ năng giải quyết vấn 

đề và ra quyết định 

3.1.6. Kỹ năng tạo động lực 

cho nhân viên 

3.2. Thuật lãnh đạo, quản lý 

thời đại mới 

3.2.1. Phát hiện và sử dụng 

người tài 

3.2.2. Động viên nhân viên 

3.2.3. Lãnh đạo, quản lý thời 

đại mới 

Câu hỏi ôn tập và xử lý tình 

huống 

7-6 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo luận 

nhóm 

+ Xem 

video 

+ Bài tập 

tình huống 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe 

giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Xử lý tình 

huống về kỹ 

năng lãnh 

đạo, quản 

lý. 

Về nhà: 

+ Tự ôn tập 

 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 

học kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi 

vấn đáp 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-8 
Thảo luận, phân tích nội dung và xử lý tình huống về kỹ năng lãnh đạo, quản lý 

và làm theo nhóm trong quá trình học. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần Bài đánh giá CLO Thời điểm Phương Tiêu chí Trọng 



153 
 

đánh giá đánh giá pháp đánh 

giá 

đánh giá số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Đánh giá 

làm việc 

theo nhóm 

Các thành viên 

trong nhóm 

phân tích nội 

dung về kỹ năng 

lãnh đạo và xử 

lý một số tình 

huống liên quan  

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Mỗi buổi 

học 

Làm việc 

nhóm 
Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 5 
Kiểm tra tự 

luận 

Nội dung 

đúng theo 

đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

vấn đáp 

Nội dung 

đảm bảo, 

trình bày 

lưu loát 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý.  

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Phân tích và 

lấy ví dụ 

minh họa rõ 

ràng. 

50% 

Tiêu chí 2 – Làm việc nhóm 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng  

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Tổ 

chức 

nhóm 

Không  

có  sự  

làm việc 

nhóm 

Trách  

nhiệm  và  

nhiệm vụ  

công  việc  

của  các 

thành  

viên trong 

nhóm 

không 

được  

phân công 

cụ thể. 

Mỗi thành 

viên có 

nhiệm vụ 

công việc 

riêng nhưng 

không rõ 

ràng và 

không phù 

hợp với khả 

năng của 

thành viên 

trong nhóm. 

 

Nhiệm vụ 

công việc rõ 

ràng 

và phù hợp 

với khả 

năng của 

mỗi thành 

viên trong 

nhóm. 

Nhiệm vụ công việc 

của mỗi thành viên 

rõ ràng, cụ thể, phù 

hợp. Phát huy thế 

mạnh của các thành 

viên trong nhóm.  

Tương tác,  phối hợp 

tốt giữa các thành 

viên. 

30% 

Tham 

gia làm 

việc 

nhóm 

(chuyên 

cần) 

 

 

< 30% 

 

 

<50% 

 

 

<70% 

 

 

<90% 

 

 

 

100% (Tham gia đầy 

đủ các buổi họp, 

thảo luận của nhóm) 
20% 

Thảo 

luận 

Không 

tham  gia  

vào  việc 

thảo 

nhóm. 

 

Hiếm khi 

tham gia 

vào thảo 

luận nhóm 

và đóng 

góp ý 

kiến. 

Thỉnh 

thoảng tham 

gia thảo 

luận nhóm 

và đóng góp 

ý kiến. 

Thưởng 

xuyên tham 

gia thảo  

luận nhóm 

và đóng góp 

ý kiến 

hay. 

Luôn  tham  gia  

thảo  luận  nhóm và 

đóng góp ý kiến hay, 

hiệu quả cho các 

hoạt động của nhóm. 

20% 

Phối 

hợp 

nhóm 

Không  

bao giờ 

phối  

hợp,  hợp

 tá

c 

với 

nhóm. 

Hiếm khi 

hợp tác, 

phối hợp 

làm việc 

nhóm. 

Hợp  tác,  

phối  hợp  

với  nhóm. 

Thỉnh 

thoảng tôn 

trọng và 

chia sẽ kinh 

nghiệm  từ  

các thành  

viên 

Hợp tác, 

phối hợp 

với nhóm. 

Thường  

xuyên tôn  

trọng  và 

chia sẽ  

kinh nghiệ 

m  từ  các 

thành viên 

khác của 

nhóm. 

Hợp tác,  phối  hợp  

với  nhóm.  Luôn 

luôn tôn trọng và 

chia sẽ kinh nghiệm 

từ các thành viên 

khác của nhóm. 
20% 

15. Tài liệu học tập 

 Tài liệu chính 
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1. Đề cương bài giảng “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý”, tài liệu lưu hành nội bộ, Khoa Sư 

phạm Công nghiệp, Trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật – Đại học Đà Nẵng 

 Tài liệu tham khảo 

1. TS. Nguyễn Thanh Hội, Nghệ thuật lãnh đạo - Viện quản trị doanh nghiệp  

2. TS. Nguyễn Hữu Lam (19997), Nghệ thuật lãnh đạo - Nhà xuất bản giáo dục  

3. John C. Maxwell (2007), Phát triển kỹ năng lãnh đạo (Developing the Leader within 

you) - NXB Lao động – xã hội  

4. Nhà xuất bản lao động xã hội (2005), - Nghệ thuật và phương pháp lãnh đạo doanh 

nghiệp - Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý  

5. Daniel Goleman, (2000). Nghệ thuật lãnh đạo đạt thành quả - Harvard BusinesReview 

March-April  

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn 

học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Trần Thị Lợi 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Kiến trúc nhập môn 

 Tên tiếng Anh: Introduction to Architecture  

2. Số tín chỉ:  1 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 30 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Kiến trúc nhập môn trang bị cho sinh viên những hiểu biết ban đầu về các 

khía cạnh cơ bản của kiến trúc và nghề kiến trúc nhằm đạt được mục đích ý nghĩa là “Nhập 

môn” cho sinh viên ngành CNKT Kiến trúc. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Đặc điểm môn học, Phương pháp học tập 

chuyên ngành kiến trúc; Khái niệm chung về Kiến trúc; Mô tả công trình; Thước đo kiến 

trúc; Kích thước kiến trúc; Vai trò và Chương trình đào tạo Kiến trúc sư.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu được đặc điểm của môn học và Phương pháp học tập chuyên ngành kiến trúc 

- Nêu và giải thích được: định nghĩa, yếu tố tạo thành, đặc điểm và yêu cầu của Kiến 

trúc; khái niệm về thước đo và kích thước kiến trúc. 

- Nêu được tên các bộ phận của công trình. 

- Nêu và giải thích được Vai trò của Kiến trúc sư. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng thể hiện bằng tay “Tuyển hoạ kiến trúc”. 

- Có khả năng diễn hoạ kiến trúc: phối cảnh, người, cây xanh, xe, … 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

theo. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

Thái 

độ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho SV. 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nêu được đặc điểm của môn học và Phương pháp học tập 

chuyên ngành kiến trúc; Nêu và giải thích được định 

nghĩa, yếu tố tạo thành, đặc điểm và yêu cầu của Kiến 

trúc; Nêu được tên các bộ phận của công trình; Nêu và 

giải thích được các khái niệm về thước đo và kích thước 

kiến trúc. 

Nhớ - Hiểu  

C2 
Nêu được các nội dung công việc, vai trò của Kiến trúc sư 

trong hoạt động nghề nghiệp. 
Nhớ - Hiểu  

C3 
Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện “Tuyển hoạ 

kiến trúc”. 
Vận dụng  

C4 
Đánh giá được vai trò, trách nhiệm của Kiến trúc sư đối 

với công việc và cộng đồng. 
Đánh giá  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB TB TB C T T       

C2 C T    T    T TB C 

C3    T   TB      

C4 TB          TB C 

Tổng 

hợp HP 
C TB TB C T T TB   T TB C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 8 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên 
CLO 

1 Bài 1: Mở đầu  

1. Mục đích của môn 

học  

2. Giới hạn của môn 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên 
CLO 

học  

3. Phương pháp học 

tập chuyên ngành 

kiến trúc 

4. Hướng dẫn thực 

hiện “Tuyển họa 

Kiến trúc nhập môn” 

thảo luận tại 

lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Khái niệm chung về 

Kiến trúc” 

2,3 Bài 2: Khái niệm 

chung về Kiến trúc 

1. Định nghĩa Kiến 

trúc 

2. Yếu tố tạo thành 

Kiến trúc 

3. Đặc điểm Kiến 

trúc 

4. Yêu cầu của Kiến 

trúc 

5. Không gian công 

năng 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Mô tả công trình” 

+ Thực hiện “Tuyển 

họa” 

C1, 

C2, 

C3  

4 Bài 3: Mô tả công 

trình 

1. Các bộ phận nhà 

2. Cấu tạo và kết cấu 

công trình 

3. Phân loại và phân 

cấp công trình 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Thước đo kiến trúc” 

+ Thực hiện “Tuyển 

họa” 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

5 Bài 4: Thước đo 

kiến trúc 

1. Giới thiệu đơn vị 

đo 

2. Thước tầm của 

người thợ cả VN 

3. Tỷ lệ trong kiến 

trúc 

4. Đơn vị đo Mét 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Kích thước kiến trúc” 

+ Thực hiện “Tuyển 

họa” 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

6 Bài 5: Kích thước 

kiến trúc 

2-0 + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên 
CLO 

1. Nguyên tắc căn 

bản 

2. Các đơn vị kích 

thước cơ bản 

3. Tiêu chuẩn quy 

phạm 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Vai trò và chương trình 

đào tạo Kiến trúc sư” 

+ Thực hiện “Tuyển 

họa” 

C3, 

C4 

7,8 Bài 6: Vai trò và 

chương trình đào 

tạo Kiến trúc sư 

1. Vai trò của Kiến 

trúc sư 

2. Chương trình đào 

tạo Kiến trúc sư 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Thực hiện “Tuyển 

họa” 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi kết thúc học 

phần 

  + Bài thi tự luận C1, 

C2,  

C4 

13. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

Chuyên cần và 

tham gia thảo 

luận tại lớp 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Tiêu chí 1 10% 

Tuyển họa 

Kiến trúc 

nhập môn 

Sinh viên được 

giao nhiệm vụ 

thực hiện 

C3 Nộp bài 

trước khi 

thi cuối kỳ 

Đánh giá 

báo cáo 

Tiêu chí 2 30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi kết thúc 

học phần 

C1, 

C2, 

C4 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

60% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi học 

(<30%). 

Đi  học không  

chuyên  cần 

Đi học khá 

chuyên cần 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

(<50%). (<70%). (100%). 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

góp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. Phát 

biểu ít khi có 

hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo - “Tuyển họa Kiến trúc nhập môn” 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

và 

thành 

phần 

Tuyển 

họa 

Không 

nộp 

Tuyển 

họa. 

Có nộp. 

Tuyển họa  

đủ 60% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Tuyển họa  đủ 

80% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

Có nộp. 

Tuyển họa  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

Có nộp. 

Tuyển họa  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

20% 

Trình 

bày 

Tuyển 

họa 

Không 

có 

Tuyển 

họa 

Tuyển họa 

trình bày 

không yêu 

cầu (bố cục, 

đường nét, 

màu sắc). 

Hình vẽ, 

bảng biểu sử 

dụng trong 

Tuyển họa 

không phù 

hợp. 

Tuyển họa  

trình bày đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc). Hình 

vẽ, bảng biểu 

sử dụng trong 

(bố cục, đường 

nét, màu sắc) 

rõ ràng, phù 

hợp. Còn một 

số lỗi nhỏ về 

trình bày. 

Tuyển họa 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc), Hình 

vẽ, bảng biểu 

sử dụng trong 

Tuyển họa rõ 

ràng,  phù hợp. 

Ghi  chú,  giải 

thích đầy đủ, 

hợp lý. 

Tuyển họa 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc), logic 

Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng 

trong Tuyển 

họa rõ ràng, 

khoa học. Ghi 

chú, giải thích 

cụ thể, hợp lý. 

40% 

Nội 

dung 

Tuyển 

họa 

Không 

có 

Tuyển 

họa 

Nội dung 

Tuyển họa 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu cầu 

Nội dung 

Tuyển họa đầy 

đủ, đúng với 

yêu  cầu  

nhiệm  vụ 

nhưng  chưa 

Nội dung 

Tuyển họa đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Hình ảnh 

Nội dung 

Tuyển họa đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Hình ảnh chi 

40% 
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nhiệm vụ. hợp lý.  

 

đúng, rõ ràng. tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

14. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

Nội dung bài giảng môn Kiến trúc nhập môn (do GV biên soạn). 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Nguyễn Đức Thiềm, Kiến trúc nhập môn, Nhà xuất bản KH&KT Hà Nội, 1999. 

2. Nguyễn Hữu Trí, Kiến trúc nhập môn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2004. 

3. Tạ Trường Xuân, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, NXB Xây dựng, Hà Nội 2014. 

15. Quy định học phần 

15.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

52. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải xin phép và có giấy tờ chứng minh đầy đủ, 

hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện Tuyển họa Kiến trúc nhập môn đúng quy định. Tuyển 

họa Kiến trúc nhập môn phải được thực hiện bằng chính bản thân sinh viên. Nếu 

bị phát hiện là sao chép hoặc nhờ người làm hộ thì bị điểm 0. 

16. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Cơ sở tạo hình Kiến trúc 

 
Tên tiếng Anh: Architecture Facilities 

Graphic 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thị Kim Anh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Cơ sở tạo hình Kiến trúc là môn học cơ sở ngành, nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về bố cục tạo hình trong thiết kế kiến trúc và khả năng vận 

dụng các phương pháp tư duy, ứng dụng không gian kiến trúc, trong thiết kế các công trình 

kiến trúc cụ thể. 

 Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Các quy luật về thị giác; Khái niệm về điểm, 

đường, diện, khối, mảng, không gian; Nguyên lí tạo hình trong Kiến trúc và Quy luật về 

ánh sáng, màu sắc và chất liệu trong tạo hình Kiến trúc. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Hiểu rõ về các quy luật thị giác. 

- Nêu và giải thích các khái niệm về điểm, đường, diện, khối, mảng và không gian. 

- Nắm vững lý thuyết cơ bản về nguyên lí tổ hợp Kiến trúc và các quy luật về ánh 

sáng, màu sắc. 

Kỹ 

năng 

- Tư duy tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã học áp dụng trong thiết kế các công 

trình kiến trúc. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Giúp sinh viên có được những khả năng sáng tác ý tưởng thiết kế Kiến trúc. 

- Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế các công trình kiến trúc cụ thể (tố hợp khối 

trên tổng mặt bằng, tạo hình khối giữa các mặt bằng và vận dụng các quy luật trong 

thiết kế mặt đứng công trình). 

Thái 

độ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

- Khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời... 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Hiểu rõ các quy luật về thị giác 

- Nhận diện các thành phần trong ngôn ngữ tạo hình Kiến 

trúc như diện, điểm, nét, khối và không gian 

- Trình bày các nguyên lí tổ hợp  

- Trình bày các quy luật về ánh sáng, vật liệu và màu sắc 

Hiểu  

C2  Áp dụng các quy luật về thị giác trong thiết kế Kiến trúc Vận dụng  

C3 Áp dụng các dạng bố cục trong đồ án Kiến trúc Vận dụng  

C4 
Áp dụng các quy luật về ánh sáng, vật liệu, màu sắc trong 

thiết kế công trình Kiến trúc 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C C TB        TB 

C2  C C TB        TB 

C3  C C TB        TB 

C4  C C TB        TB 

Tổng 

hợp HP 
 C C TB      

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1,2,3 
Chương 1. Những quy luật cơ 

bản nhận thức thị giác  

5-0 

 

+Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1. Lực thị giác  

1.1. Định nghĩa 

1.2. Đặc điểm 

2. Cường độ lực thị giác  

2.1. Định nghĩa 

2.2. Đặc điểm 

3. Trường nhìn của thị giác 

3.1. Trường thị giác 

3.2. Ứng dụng của trường thị 

giác 

4. Cân bằng thị giác 

4.1. Trục cân bằng của con 

người 

4.2. Cân bằng thị giác 

4.3. Các yếu tố tác động đến 

sự cân bằng thị giác 

4.4. Các cặp cân bằng thị 

giác 

5. Hình dạng thị giác 

5.1. Khái niệm chung 

5.2. Các loại hình nhìn khái 

quát của mắt 

Chuyển động thị giác 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Tìm hiểu 

thêm các lý 

thuyết về thị 

giác 

3,4,5 

Chương 2. Điểm, nét, diện 

1. Các thành phần trong ngôn 

ngữ tạo hình Kiến trúc 

1.1. Ngôn ngữ tạo hình Kiến 

trúc 

1.2. Các yếu tố tạo hình 

ngôn ngữ Kiến trúc 

2. Điểm 

2.1. Khái niệm 

2.2. Khả năng biểu hiện của 

điểm trong tạo hình 

3. Đường nét 

3.1. Khái niệm và phân loại 

3.2. Khả năng biểu hiện của 

nét trong tạo hình 

4. Diện (hình phẳng) 

4.1. Khái niệm 

5-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Tìm hiểu 

thêm các lý 

thuyết điểm, 

nét, diện 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

4.2. Khả năng biểu hiện của 

diện trong tạo hình 

5,6,7 

Chương 3. Khối và không gian 

1. Những khái niệm cơ bản 

1.1. Khái niệm 

1.2. Sự tạo thành hình khối 

1.3. Cảm nhận Kiến trúc 

2. Khối đa diện đều(Platon) 

2.1. Định nghĩa 

2.2. Tính chất 

2.3. Các loại đa diện đều 

2.4. Giải khối đa diện 

3. Khối đa diện bán đều 

(Archimède) 

3.1. Định nghĩa 

3.2. Các loại đa diện bán đều 

3.3. Các cách gọi tên khối đa 

diện 

3.4. Khối đấu ngẫu 

4. Không gian trong tạo hình 

4.1. Những yếu tố tạo nên 

không gian Kiến trúc 

4.2. Các hình thức bố cục 

không gian cơ bản 

5. Cấu trúc lập thể 

5.1. Cấu trúc màng và vỏ 

mỏng 

5.2. Cấu trúc giàn không 

gian, kết cấu lưới thanh 

không gian 

5.3. Cấu trúc dây treo và 

màng mỏng 

5.4. Cấu trúc kết cấu hơi 

5.5. Cấu trúc kết cấu nhà cao 

tầng (mở rộng) 

5-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Tìm hiểu 

thêm các lý 

thuyết khối và 

không gian 

 

C1, 

C3 

7,8,9,

10,11

,12 

Chương 4. Nguyên lí Tổ hợp 

trong Kiến trúc 

1. Khái niệm chung về tạo hình 

trong Kiến trúc 

2. Tỷ lệ, tỷ xích và hệ thống 

10-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

C1, 

C3 

 



166 
 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

Modul 

3.1. Tỷ lệ 

3.2. Tỷ xích 

3.3. Hệ thống Modul 

3. Bố cục tạo hình trong Kiến 

trúc 

4.1. Định nghĩa 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến bố cục tạo hình 

4.3. Các hệ thống tổ chức 

không gian Kiến trúc 

4.4. Mối liên hệ giữa không 

gian Kiến trúc 

4. Các quy luật tổ hợp trong 

tạo hình Kiến trúc 

2.1. Nhịp điệu  

2.2. Tương phản 

2.3. Vi biến 

2.4. Thống nhất 

2.5. Đa dạng 

2.6. Quy luật chính phụ 

5. Tổ hợp không gian lớn 

6. Tổ hợp kiểu kết hợp 

7. Sự thống nhất trong tổ hợp 

Kiến trúc bằng các khối hình 

học đơn giản 

8. Cân bằng và ổn định trong 

tổ hợp Kiến trúc 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Tìm hiểu 

thêm các lý 

thuyết Tổ hợp 

kiến trúc 

 

13,14

,15 

Chương 5. Quy luật về ánh 

sáng, màu sắc và chất liệu trong 

tạo hình Kiến trúc 

1. Quy luật về ánh sáng trong 

tạo hình Kiến trúc 

2. Quy luật về màu sắc trong 

tạo hình Kiến trúc 

3. Quy luật về chất liệu trong 

tạo hình Kiến trúc 

5-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Tìm hiểu 

thêm các lý 

thuyết quy luật 

ánh sáng, màu 

C1, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

sắc, chất liệu 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-7 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2,  
Tuần 9 

Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ, 

đạt thẩm mỹ 

cao. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Nội dung bài giảng môn Cơ sở tạo hình Kiến trúc (do GV biên soạn). 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Tư duy và tổ hợp Kiến trúc, Đặng Thái Hoàng, Tái bản NXB. Xây dựng, 2020. 

2. Design thị giác, Nguyễn Luận, NXB. Mỹ thuật Hà Nội,1990. 

3. Cơ sở tạo hình Kiến trúc, Đặng Đức Quang, NXB. xây dựng Hà Nội, 1999. 

4. Hình học trong Kiến trúc, Đoàn Như Kim, NXB. Xây dựng, 2005. 

5. Võ Đình Diệp Cơ sở tạo hình Kiến trúc, NXB. Xây dựng, 2001. 

6. Architecture Form, Space and Order, Francis DK.Ching, New York, 2003 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng.  

- Tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo 

viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  
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Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 

 

  

 



170 
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Mô hình Kiến trúc 

 
Tên tiếng Anh: Architectural Simulation 

Model 

2. Số tín chỉ:  1 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 00 tiết 

Thực hành (ThH): 15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 30 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thị Kim Anh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Cơ sở tạo hình Kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Mô phỏng Kiến trúc là đồ án mô phỏng hình thái Kiến trúc bằng phương 

pháp Mô hình, được thực hiện bằng cách vận dụng các nguyên lí cơ bản về bố cục tạo 

hình, tổ hợp khối trong tạo hình Kiến trúc. 

 Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Hướng dẫn thiết lập mô hình cơ bản; Tìm và 

phát triển ý tưởng mô hình; Các dạng bố cục tạo hình cơ bản của mô hình; Thực hiện mô 

hình tổ hợp khối từ các khối cơ bản đơn sắc và công trình công cộng quy mô nhỏ 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Hiểu rõ về các bước thiết lập mô hình từ sa bàn cho đến hình khối công trình. 

- Vận dụng các phương pháp phát triển ý tưởng mô hình. 

- Nắm vững các dạng bố cục tạo hình cơ bản của mô hình. 

Kỹ 

năng 

- Tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã học áp dụng trong công trình cụ thể. 

- Giúp sinh viên có được những khả năng sáng tác ý tưởng thiết kế Kiến trúc. 

- Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện mô hình công trình Kiến trúc. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

- Khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời... 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
- Trình bày được các bước thiết lập ý tưởng tạo mô hình 

- Trình bày các dạng bố cục, tổ hợp khối  
Hiểu  

C2 
Tổng hợp được những kiến thức đã học và những kiến 

thức liên quan của các môn học khác. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C C T T TB      TB 

C2  C C T T TB      TB 

Tổng 

hợp HP 
 C C T T TB    

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuầ

n 
Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CL

O 

1 

Chương 1. Hướng dẫn cơ 

bản về thiết lập mô hình 

Kiến trúc 

1. Lợi ích từ mô hình Kiến 

trúc 

2. Xác lập mục tiêu, quy 

mô công trình  

3. Tỷ lệ thực hiện mô hình 

Kiến trúc 

4. Phác thảo các thành phần 

chính của mô hình và sa 

bàn 

5. Lựa chọn vật liệu làm 

1-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

Về nhà: 

+ Thực hành 

Mô phỏng 

dạng khác 

C1, 

C2 
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Tuầ

n 
Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CL

O 

mô hình từ ý tưởng thiết 

kế 

2,3,4 

Chương 2. Hướng dẫn thiết 

lập mô hình từ ý tưởng thiết 

kế đồ án 

1. Tính toán các kịch bản 

cho từng bước thực hiện 

mô phỏng công trình 

Kiến trúc từ mô hình. 

2. Phát sinh các ý tưởng 

thiết kế từ những modul 

hình khối cơ bản. 

Quan sát và cảm nhận 

không gian 3 chiều của 

mô hình 

1-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

Về nhà: 

+ Mô phỏng 

dạng khác 

C1, 

C2 

5 

Chương 3. Các dạng bố cục 

tạo hình cơ bản trong thiết 

lập mô hình Kiến trúc 

1. Bố cục dẫn dắt ý tưởng 

2. Bố cục khoảng trống, 

nhấn phối cảnh, tạo 

chiều sâu không gian 

3. Bố cục tự do 

4. Bố cục có khoảng trống 

Bố cục dùng mảng đậm 

ở chân đế 

1-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

Về nhà: 

+ Mô phỏng 

dạng khác 

C1, 

C2 

6,7 

Chương 4. Các dạng mô 

hình  

1. Mô hình tổ hợp khối từ 

các khối cơ bản đơn 

sắc  

2. Mô hình công trình 

công cộng có quy mô 

nhỏ 

0-12 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

Về nhà: 

+ Mô phỏng 

dạng khác 

C1, 

C2 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-7 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 
C1, 

C2, 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân nhóm và 

viết báo cáo về 

chuyên đề liên 

quan đến kết cấu 

công trình xây 

dựng trong thực 

tế sản xuất tại 

các Doanh 

nghiệp. 

C1, 

C2, 
Tuần 15 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 40% 

    
Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 40% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ, 

đạt thẩm mỹ 

cao. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
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đánh 

giá 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Tính 

toán sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, tính 

toán chi tiết, 

rõ ràng, 

logic, trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Kết quả 

mô 

phỏng 

Không  có  

hoặc  kết 

quả không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Nhưng 

mạch không 

hoạt động 

hoặc hoạt 

động cho 

kết không 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết chưa 

đúng theo bài 

toán đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết quả 

gần đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết quả 

chính xác 

theo bài toán 

đặt ra.   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

 luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Nội dung bài giảng môn Mô phỏng trong Kiến trúc (do GV biên soạn). 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Tư duy và tổ hợp Kiến trúc, Đặng Thái Hoàng, Tái bản NXB. Xây dựng, 2020. 

2.  Design thị giác, Nguyễn Luận, NXB. Mỹ thuật Hà Nội,1990. 

3.  Cơ sở tạo hình Kiến trúc, Đặng Đức Quang, NXB. xây dựng Hà Nội, 1999. 

4.  Hình học trong Kiến trúc, Đoàn Như Kim, NXB. Xây dựng, 2005. 

5.  Võ Đình Diệp  Cơ sở tạo hình Kiến trúc, NXB. Xây dựng, 2001. 

6.  Architecture Form, Space and Order, Francis DK.Ching, New York, 2003 

1. 16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng.  

- Tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo 

viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Diễn họa Kiến trúc 1 

 Tên tiếng Anh: Architectural Illustration 1 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH): 30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thị Kim Anh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Diễn họa Kiến trúc 1 là môn học cơ sở, nhằm trang bị kiến thức cơ bản 

về thiết lập bản vẽ kỹ thuật kiến trúc và minh họa ý tưởng thiết kế công trình kiến trúc 

thông qua cách diễn đạt bởi các phương pháp thể hiện bản vẽ bằng bút chì, bút lông, bút 

kim, bút sắt, màu nước hoặc các vật liệu khác. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Kỹ thuật diễn họa bằng chì đen, chì màu, 

bút kim, bút lông, cọ vẽ; Trình tự các bước thể hiện Diễn họa trong Kiến trúc; Các dạng bố 

cục cơ bản trong Diễn họa Kiến trúc; Phương pháp thực hành diễn hoạ trong Kiến trúc. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm vững các kỹ thuật diễn hoạ bằng chì, bút kim và màu nước và các phương pháp 

diễn hoạ Kiến trúc 

- Hiểu rõ các trình tự thể hiện diễn hoạ. 

- Nêu và giải thích các dạng bố cục cơ bản trong diễn họa Kiến trúc. 

Kỹ 

năng 

- Sử dụng các phương tiện, công cụ thể hiện kiến trúc thành thạo. 

- Thực hiện các bài tập diễn họa trên cơ sở có sáng tạo. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

- Khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời... 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Sử dụng thành thạo các công học cụ. 

- Hiểu rõ các kỹ thuật diễn họa trong đồ án Kiến trúc. 

- Trình bày được các nguyên tắc bố cục bản vẽ. 

Hiểu  

C2 
Diễn họa cây, người, phương tiện giao thông, vật liệu trên 

mặt bằng, mặt đứng và phối cảnh  
Vận dụng  

C3 Áp dụng các dạng bố cục trong đồ án Kiến trúc Vận dụng  

C4 
Trình bày được các bản vẽ kiến trúc bằng các phương 

pháp diễn họa 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C TB T        TB 

C2  C TB T        TB 

C3  C TB T        TB 

C4  C TB T        TB 

Tổng 

hợp HP 
 C TB T      

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuầ

n 
Nội dung 

Số tiết 

(LT/BT

) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CL

O 

1 

Chương 1. Giới thiệu học 

cụ  

1. Giới thiệu các dụng cụ 

cần thiết  

2. Cách sử dụng bút chì, 

tẩy, thước và các 

phương tiện thể hiện 

2-0 

 

+Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Xem thêm 

các vật liệu 

khác 

C1, 

C2 
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Tuầ

n 
Nội dung 

Số tiết 

(LT/BT

) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CL

O 

3. Giới thiệu các kiểu chữ 

thông thường và phạm 

vi ứng dụng 

4. Các loại nét trong kiến 

trúc và ứng dụng  

Các tiêu chuẩn, quy 

định,quy ước thành lập 

bản vẽ  

2,3,4 

Chương 2. Kỹ thuật diễn 

họa bằng chì đen, chì màu, 

bút kim, bút lông, cọ vẽ 

1. Kỹ thuật vẽ chì 

2. Kỹ thuật vẽ bút kim, 

bút sắt 

3. Kỹ thuật vẽ mực bằng 

bút lông, cọ vẽ 

4. Kỹ thuật vẽ màu nước 

4-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

trên giấy 

canson A4  

 

C2 

5 

Chương 3. Trình tự các 

bước thể hiện Diễn họa 

trong Kiến trúc 

1. Dựng bút chì  

2. Thể hiện bút kim 

3. Các bước thể hiện màu 

2-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

trên giấy 

canson A4 

C3 

6,7 

Chương 4. Các dạng bố 

cục cơ bản trong Diễn họa 

Kiến trúc 

1. Bố cục đứng âm bản 

2. Bố cục ngang âm bản 

3. Bố cục dẫn dắt ý tưởng 

4. Bố cục khoảng trống, 

nhấn phối cảnh, tạo 

chiều sâu không gian 

5. Bố cục khoảng âm bản 

6. Bố cục tự do 

7. Bố cục có khoảng 

trống 

8. Bố cục dùng mảng 

đậm ở chân đế 

2-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

trên giấy 

canson A4 

 C4 
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Tuầ

n 
Nội dung 

Số tiết 

(LT/BT

) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CL

O 

BT1: Tuyển hoạ các dạng bố 

cục trong diễn hoạ kiến trúc  

0-1 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Thực hành  

 

7,8,9

,10,1

1 

Chương 5. Thể hiện Diễn 

họa cây, người, xe, vật liệu 

1. Diễn họa cây 

2. Diễn họa người 

3. Diễn họa vật liệu 

4. Diễn họa các phương 

tiện giao thông 

 

2-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

trên giấy 

canson A4 

C2, 

C3, 

C4 

BT2: Thực hiện diễn hoạ cây 

trên mặt bằng, mặt đứng 

0-3 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

C2, 

C3, 

C4 

BT3: Thực hiện diễn hoạ 

người và phương tiện giao 

thông trên mặt bằng, mặt 

đứng 

0-3 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

C2, 

C3, 

C4 

BT4: Thực hiện diễn hoạ vật 

liệu 

0-3 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

C2, 

C3, 

C4 

12 

Chương 6. Các bài mẫu 

tham khảo thực hành 

1. Diễn họa  nhà ở 

2. Diễn họa công trình 

công cộng 

 

3-0 +Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

trên giấy 

canson A4 

C2, 

C3, 

C4 

13,1

4 

Bài tập tổng hợp: Thực hiện 

diễn hoạ cây xanh, vật liệu, 

người, phương tiện giao 

thông trên mặt bằng, mặt 

0-5 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuầ

n 
Nội dung 

Số tiết 

(LT/BT

) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CL

O 

đứng của công trình cụ thể + Thực hành 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-7 

 

8-14 

Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

Bài tập lớn 

- Sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật vẽ 

- Vận dụng các dạng bố cục trình bày bản vẽ 

- Nộp bài tuyển họa các phần và bài tập lớn vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài tuyển họa 

từng chương 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 9 
Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 1 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài tập lớn 

cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 15 
Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 1 

50% 

 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập 

hoặc nộp 

dưới 50% 

số bài tập 

được giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

tập đủ, sơ sài 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ, 

đạt thẩm mỹ 

cao. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Sách Diễn họa Kiến trúc, ThS. KTS Lê Thị Kim Anh, NXB. Hội Nhà văn, 2018. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Phối cảnh Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, 1988. 

2.  Diễn họa Kiến trúc, Philip Crowe, NXB. Xây dựng, 1996. 

3.  Architectural Studies, Richard F. Koplar, NXB. McGraw Hill, 1993. 

4.  Architectural Rendering, Albert O. Hasle, NXB. McGraw Hill, 1960. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng.  

- Tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo 

viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Diễn họa kiến trúc 2 

 Tên tiếng Anh: Architectural representation 2 

2. Số tín chỉ:  1  

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT):   

Thực hành (ThH): 30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 30 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS.KTS Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  ThS.KTS Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Diễn họa kiến trúc 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Diễn họa kiến trúc nói chung là nghệ thuật trình diễn các công trình kiến trúc bằng 

phương pháp ứng dụng hội họa. Học phần Diễn họa kiến trúc 2 là học phần học sau của 

học phần Diễn họa kiến trúc 1, cung cấp các kiến thức về bố cục trình bày, tổ chức màu sắc 

cho quá trình thiết lập bản vẽ công trình kiến trúc để có một bản vẽ hoàn chỉnh. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm vững các kỹ thuật diễn hoạ bản vẽ tổng thể: về bố cục, trang trí, dùng màu sắc 

để thể hiện được ý đồ sáng tác. 

Hiểu rõ các trình tự thực hiện diễn họa. 

Kỹ 

năng 

- Có kỹ năng trình diễn bản vẽ công trình kiến trúc một cách hoàn chỉnh 

-  Có khả năng tổng hợp các kiến thức và kỹ năng được học áp dụng trong việc trình 

bày các bản vẽ kiến trúc chuyên ngành và trong các thiết kế kiến trúc  

Sử dụng các phương tiện, công cụ thể hiện kiến trúc thành thạo. 

Thái 

độ 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời... 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, trình bày thuyết trình cho bản vẽ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm vững các kỹ thuật diễn hoạ bằng chì, bút kim và 

màu nước và các phương pháp diễn hoạ Kiến trúc 

Hiểu rõ các trình tự thể hiện diễn hoạ. 

Hiểu  

C2 
Vận dụng các kiến thức đã học và từ môn học trước trình 

diễn bản vẽ công trình kiến trúc một cách hoàn chỉnh. 

Vận dụng, 

sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  T T C TB  C    T  

C2  T T C TB  C    T  

Tổng 

hợp HP 
 T T C TB  C    T 

 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

1 

Các công việc chuẩn bị 

- Lựa chọn bố cục bản vẽ 

- Lựa chọn phương án thể 

hiện  

2-3 +Thuyết 

giảng, giảng 

đề 

+ Thực 

hành mẫu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị vật 

liệu và dụng cụ 

vẽ. 

C1, 

C2 

2 

Thực hành vẽ bản vẽ công 

trình kiến trúc 

- Bố cục bản vẽ trong giấy 

6-12 + Thuyết 

giảng 

+ Thực 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, 

C2,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

- Triển khai bản vẽ mặt bằng 

tổng thể và mặt bằng. 

- Triển khai bản vẽ mặt bằng 

tổng thể và mặt bằng. 

- Trình bày bản vẽ phối cảnh 

- Hoàn thiện bản vẽ 

hành mẫu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Thực hành tại 

nhà 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Nộp bài tập lớn 

  + Bài tập lớn C1, 

C2, 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-15 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 

2 -15 
Bài tập 

- Sinh viên thực hiện bản vẽ tại lớp và ở nhà theo yêu cầu của giáo viên 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 
CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Đặt câu 

hỏi 

C1, C2,  

 

Mỗi buổi 

học 

Vấn đáp cá 

nhân 
Tiêu chí 3 10% 

Bài tập lớn 

Giáo viên 

giao các 

bài tập làm 

tại lớp và 

bài tập lớn 

ở nhà 

C1, 

C2,  

Tuần 2, 4, 

5, 7, 9, 11, 

13, 14, 15 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

bản vẽ tại lớp 

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

bản vẽ ở nhà 

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài tập 

lớn 

C1, 

C2,  
Tuần thi 

Đánh giá tập 

lớn 
Tiêu chí1 50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài tập 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

Nộp bài 

tập đầy đủ 

(100% số 
50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

50% số bài 

tập được 

giao 

được giao. 

Chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian 

quy định. 

lượng 

được 

giao). 

Đúng thời 

gian quy 

định. 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Bài giảng môn học Diễn họa 2, Giáo viên giảng dạy biên soạn, 2020. 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Diễn họa Kiến trúc, Lê Thị Kim Anh, NXB Hội nhà văn, 2018 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: …………… Tên học phần: Vật lý kiến trúc 1 

 Tên tiếng Anh: Architectural Physics 1 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

  Đây là môn học cơ sở kỹ thuật của ngành kiến trúc, cung cấp những kiến thức cơ 

bản về khí hậu, tác động của khí hậu lên công trình kiến trúc, tác động của vi khí hậu lên 

con người. Môn học cũng đồng thời cung cấp các kiến thức về đảm bảo tiện nghi cho con 

người trong công trình thông qua các biện pháp cơ bản như: cách nhiệt (chống nóng, chống 

lạnh, che nắng); tổ chức thông gió tự nhiên trong công trình... Đây là những nền tảng quan 

trọng để sinh viên nghiên cứu sâu hơn về kiến trúc sinh khí hậu, kiến trúc thân thiện môi 

trường và tiết kiệm năng lượng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về khí hậu. Giải thích được 3 yếu tố chính 

hình thành nên các vùng khí hậu; 4 yếu tố của tiện nghi nhiệt sinh học và sự tương tác 

giữa khí hậu kiến trúc và con người. 

- Tác động của khí hậu lên công trình kiến trúc. Giải được các bài toán trao đổi nhiệt 

của công trình với môi trường, qua đó tính toán được các chi tiết khi thiết kế cách 

nhiệt cho công trình. 

- Tác động của vi khí hậu lên con người nhằm có giải pháp thiết kế nâng cao chất 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

lượng sống cho người sử dụng. Đề xuất được các giải pháp thiết kế thụ động cho một 

công trình trong một điều kiện khí hậu cho trước. 

Kỹ 

năng 

- Trang bị các kỹ năng tính toán. 

- Kỹ năng mô phỏng năng lượng. 

- Phân tích tác động của môi trường lên công trình và người sử dụng. 

Thái 

độ 

- Giúp người học nhận ra tầm quan trọng của thiết kế thích ứng với điều kiện khí hậu, 

hỗ trợ định hướng thiết kế bền vững, thân thiện với môi trường, trở thành các kiến 

trúc sư có trách nhiệm với môi trường, xã hội. 

- Làm việc và hợp tác với 1 nhóm người học tích cực và có hiệu quả 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Giải thích được các yếu tố chính hình thành nên các vùng 

khí hậu; yếu tố của tiện nghi nhiệt sinh học và sự tương 

tác giữa khí hậu kiến trúc và con người. 

Hiểu  

C2 

Giải được các bài toán trao đổi nhiệt của công trình với 

môi trường, qua đó tính toán được các chi tiết khi thiết kế 

cách nhiệt cho công trình. 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 
Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán 

mô phỏng năng lượng. 
Vận dụng  

C4 

Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình chủ đề liên 

quan đến thiết kế vi khí hậu của công trình 

Vận dụng  

C5 
Đề xuất được các giải pháp thiết kế thụ động cho một 

công trình trong một điều kiện khí hậu cho trước. 

Phân tích 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2 TB            

C3  C C         TB 

C4      TB -      

C5    TB TB   - - - T  

Tổng 

hợp HP 
TB C C TB TB TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  



188 
 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên 
CLO 

1, 2, 

3 

Chương 1: Các yếu tố 

hình thành khí hậu 

Việt Nam 

1.1 Khái niệm về khí 

hậu và các vùng khí hậu 

1.2 Đặc điểm khí hậu 

Việt Nam 

1.3 Phân vùng khí hậu 

xây dựng 

1.4 Đặc điểm thời tiết và 

hiện tượng tự nhiên bất 

lợi 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về khí hậu, các vùng 

khí hậu và đặc điểm 

thời tiết 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

4, 5, 

6 

Chương 2: Vi khí hậu 

và con người 

2.1 Các yếu tố của vi 

khí hậu 

2.2 Biểu đồ nhiệt ẩm 

của không khí ẩm 

2.3 Sự trao đổi nhiệt của 

con người và môi 

trường 

2.4 Tiện nghi nhiệt 

trong công trình 

2.5 Các yêu tố thiết kế 

nhằm thỏa mãn tiện nghi 

cho người sử dụng trong 

điều kiện Việt Nam 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về vi khí hậu, độ ẩm, 

tiện nghi nhiệt và áp 

dụng cho điều kiện 

tại Việt Nam 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

7, 8, 

9 

Chương 3: Các hình 

thức trao đổi nhiệt của 

con người 

3.1 Các hình thức trao 

đổi nhiệt của công trình 

và môi trường 

3.2 Truyền nhiệt ổn định 

(steady-state heat 

transfer) 

3.3 Truyền nhiệt dưới 

tác dụng nhiệt có chu kỳ 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về truyền nhiệt và tác 

dụng nhiệt có chu kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên 
CLO 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  

+ Bài thi tự luận  

C1, 

C2, 

C3 

10, 

11, 

12 

Chương 4: Thiết kế che 

nắng và cách nhiệt cho 

công trình 

4.1 Thiết kế che nắng và 

xác lập thời gian che 

nắng 

4.2 Tính toán kích thước 

kết cấu che nắng 

4.3 Thiết kế cách nhiệt 

cho công trình 

4.4 Mái và tường cách 

nhiệt trong mùa nóng 

 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Bài tập lớn 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về thiết kế che nắng 

và tính toán, các giải 

pháp cách nhiệt cho 

mái và tường 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

13, 

14 

Chương 5: Thiết kế 

thông gió cho công 

trình 

Lý thuyết cơ bản về 

thông gió tự nhiên 

5.2 Đặc trưng của gió và 

những tác động của gió 

lên công trình 

5.3 Cơ chế thông gió tự 

nhiên cho công trình 

5.4 Tính toán và đánh 

giá thông gió tự nhiên 

4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Bài tập lớn 

 

  

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về thông gió tự nhiên 

cho công trình 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

15 

Báo cáo bài tập lớn 

 

0-2  Trên lớp: 

+ Báo cáo, mô phỏng 

phần mềm 

Về nhà: 

+ Tự ôn tập 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 
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Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

10 đến 

15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 3 sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng phần mềm mô phỏng 

- Thiết kế và áp dụng tính toán cho công trình 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế, mô phỏng vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân bài tập tìm 

hiểu sử dụng 

phần mềm mô 

phỏng.  

Thiết kế và áp 

dụng tính toán 

cho công trình 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

 

 

 

 

 

 

Tuần 15 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 9 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  

có  hoặc  

nội dung 

được 

trình bày 

trong báo 

cáo 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Tính 

toán sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một 

số nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả 

tính toán 

chưa có giải 

thích cụ thể, 

chưa thuyết 

phục. 

Đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu, 

tính 

toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình 

tự 

tính toán hợp lý. 

Kết quả tính toán 

và chọn có sự 

phân tích, lý giải 

cụ thể, rõ ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Kết 

quả 

mô 

phỏng 

Không  

có  hoặc  

kết quả 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Nhưng 

mô phỏng 

không chi 

tiết và cho 

kết không 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Mô 

phỏng chi 

tiết hoạt 

chưa đúng 

theo bài 

toán đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Mô phỏng 

chi tiết cho 

kết quả gần 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả phù hợp 

theo yêu  cầu. 

Mô phỏng chi 

tiết cho kết quả 

chính xác theo 

bài toán đặt ra.   
50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  

liên  quan  

đến  câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

 1. Nguyễn Anh Tuấn, Bài giảng nhiệt và khí hậu kiến trúc, Trường Đại học Bách 

khoa (Lưu hành nội bộ), Đà Nẵng, 2017. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Phạm Đức Nguyên, Kiến trúc sinh khí hậu, Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội, 2002. 

2. Szokolay S.V., Introduction to architectural science, Elsevier, Oxford, 2004. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: …………… Tên học phần: Vật lý kiến trúc 2 

 Tên tiếng Anh: Architectural Physics 2 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Vật lý kiến trúc 2 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Vật lý kiến trúc 2 có nội dung chính là Quang học kiến trúc là môn khoa học cung 

cấp những kiến thức cơ bản về ánh sáng, chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo trong công trình 

kiến trúc nhằm đảm bảo tiện nghi và sức khỏe cho người sử dụng, đồng thời đảm bảo hiệu 

quả trong sử dụng năng lượng chiếu sáng và bảo vệ môi trường. Học phần này giới thiệu 

nhiều nội dung cập nhật theo các yêu cầu của tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học những hiểu biết về kỹ thuật chiếu sáng kiến trúc nhằm đảm 

bảo tiện nghi và sức khỏe cho người sử dụng, giúp họ hoàn thiện đầy đủ kỹ năng nghề 

kiến trúc. 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về ánh sáng và tác động của ánh sáng lên công 

trình kiến trúc và con người. 

Kỹ 

năng 

- Áp dụng được các phương pháp phân tích, tính toán tác động của ánh sáng lên công 

trình và người sử dụng. 

- Trau dồi và rèn luyện kỹ năng thực hành trên máy tính, tư duy phân tích, tư duy hệ 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

thống và các kỹ năng ngoài chuyên môn. 

- Tự tổng hợp và đề xuất được các giải pháp thiết kế chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo 

trong công trình. 

Thái 

độ 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học cho sinh 

viên. 

- Làm việc và hợp tác với 1 nhóm người học tích cực và có hiệu quả 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Giải thích được các khái niệm cơ bản về ánh sáng, chiếu 

sáng tự nhiên và nhân tạo, chiến lược thiết kế chiếu sáng 
Hiểu  

C2 
Giải được các bài toán về chiếu sáng tự nhiên và đề xuất 

các giải pháp chiếu sáng, che nắng cho công trình 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 

Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập về 

thiết kế che nắng, chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo cho 

công trình. 

Vận dụng  

C4 

Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình chủ đề liên 

quan đến chiếu sáng và che nắng cho công trình 

Vận dụng  

C5 
Đề xuất được các giải pháp thiết kế thụ động cho một 

công trình trong một điều kiện khí hậu cho trước. 

Phân tích 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2 TB            

C3  C C         TB 

C4      TB -      

C5    TB TB   - - - T  

Tổng 

hợp HP 
TB C C TB TB TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2, 

3 

Chương 1: Các khái niệm 

cơ bản 

1.1 Bức xạ điện từ và bản 

chất của ánh sáng 

1.2 Phổ quang học và ánh 

sáng tự nhiên 

1.3 Màu sắc và sự lan truyền 

của ánh sáng 

1.4 Các đại lượng quang học 

cơ bản 

1.5 Quang trắc ánh sáng và 

sự cảm nhận ánh sáng của 

con người 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về các 

khái niệm 

chiếu sáng cơ 

bản 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

4, 5, 

6 

Chương 2: Chiếu sáng tự 

nhiên trong công trình kiến 

trúc 

2.1 Các chiến lược 

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng 

đến chiếu sáng tự nhiên trong 

công trình 

2.3 Các chiến lược chiếu 

sáng tự nhiên đặc biệt 

2.4 Che nắng và điều tiết ánh 

sáng 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Bài tập lớn 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

chiếu sáng tự 

nhiên trong 

công trình 

kiến trúc 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

7, 8, 

9 

Chương 3: Tính toán thiết 

kế chiếu sáng tự nhiên 

3.1 Các công cụ tính toán và 

dự đoán 

3.2 Các phương pháp tính 

toán thủ công 

3.3 Mô hình thu nhỏ của 

công trình 

3.4 Mô phỏng chiếu sáng 

bằng phần mềm 

3.5 Các bước thiết kế chiếu 

sáng tự nhiên 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Bài tập lớn 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về tính 

toán thiết kế 

chiếu sáng tự 

nhiên 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  
+ Bài thi tự 

luận  

C1, 

C2, 

C3 

10, 

11, 

Chương 4: Chất lượng thị 

giác trong môi trường đô thị 

4.1 Chất lượng chiếu sáng 

4.2 Tiện nghi thị giác và ảnh 

hưởng đến cảm nhận thị giác 

4.3 Yêu cầu giao tiếp thị giác 

bên ngoài 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

chất lượng thị 

giác trong 

môi trường đô 

thị 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

12, 

13, 

14 

Chương 5: Chiếu sáng nội 

thất bằng đèn điện 

5.1 Các đại lượng và khái 

niệm kỹ thuật 

5.2 Các chủng loại đèn, tính 

năng và các kiểu đèn trong 

kiến trúc 

5.3 Các hình thức tổ chức 

chiếu sáng trong công trình 

kiến trúc 

5.4 Tính toán hệ thống đèn 

cho nội thất công trình 

 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

chiếu sáng 

nội thất bằng 

đèn điện 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

15 

Báo cáo bài tập lớn 

 

0-2  Trên lớp: 

+ Báo cáo, 

mô phỏng 

phần mềm 

Về nhà: 

+ Tự ôn tập 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

4 đến 9 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 3 sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng phần mềm mô phỏng 

- Thiết kế và áp dụng tính toán cho công trình 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế, mô phỏng vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân bài tập tìm 

hiểu sử dụng 

phần mềm mô 

phỏng.  

Thiết kế và áp 

dụng tính toán 

cho công trình 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

 

 

 

 

 

 

Tuần 15 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 9 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập 

hoặc nộp 

dưới 50% 

số bài tập 

được giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số 

lượng được 

giao. Một 

số bài tập 

nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Hầu hết 

bài tập nộp 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, đúng 

với yêu cầu 

nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính 

toán đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính 

toán logic, chi 

tiết và rõ ràng, 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

nhiệm vụ. nhiệm vụ. một số sai 

sót trong 

tính toán. 

hoàn toàn hợp 

lý. 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo cáo  

đầy  đủ  theo  

yêu  cầu. 

Tính toán sai, 

không cụ thể, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ 

nội dung 

theo yêu 

cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một 

số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả 

tính toán 

chưa có giải 

thích cụ thể, 

chưa thuyết 

phục. 

Đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu, 

tính 

toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình 

tự 

tính toán hợp lý. 

Kết quả tính 

toán và chọn có 

sự phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và thuyết 

phục. 

50% 

Kết 

quả 

mô 

phỏng 

Không  có  

hoặc  kết 

quả không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Nhưng 

mô phỏng 

không chi tiết 

và cho kết 

không đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Mô 

phỏng chi 

tiết chưa 

đúng theo 

bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Mô phỏng 

chi tiết cho 

kết quả gần 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả phù hợp 

theo yêu  cầu. 

Mô phỏng chi 

tiết cho kết quả 

chính xác theo 

bài toán đặt ra.   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không 

trả lời 

được 

hoặc các  

Các  câu  

trả  lời  

không  rõ 

ràng,  gần  

Các câu 

trả lời 

đúng trọng 

tâm 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

câu trả 

lời  hoàn 

toàn 

không  

liên  

quan  

đến  câu 

hỏi. 

như  

không 

liên, 

không tập 

trung  vào  

trọng tâm 

của câu 

hỏi. 

câu hỏi, 

liên quan 

đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các 

câu trả lời.  

 

câu hỏi yêu cầu. 

Thể hiện sự tự 

tin về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập luận 

giải thích chưa 

thuyết phục. 

tiếp đến câu hỏi 

yêu cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

 1. Phạm Đức Nguyên, Chiếu sáng trong kiến trúc, Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội, 

2006. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Bài giảng Quang học kiến trúc, trường Đại 

học Bách khoa Đà Nẵng, 2014. 

2. Szokolay S.V., Introduction to architectural science, Elsevier, Oxford, 2004. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Vẽ kỹ thuật xây dựng 

 
Tên tiếng Anh: Construction Drawing 

Techniques 

2. Số tín chỉ:  3 (2-1) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS.KTS Trần Vũ Tiến 

Giảng viên 2  ThS.KTS Võ Thị Vỹ Phương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Hình họa 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Vẽ kỹ thuật xây dựng một trong những học phần cơ sở của chương trình đào tạo 

các ngành xây dựng: XD dân dụng, XD cầu đường, XD hạ tầng và Kiến trúc. Học phần 

này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách biểu diễn các vật thể trong 

không gian và cách đọc hiểu, cách vẽ, cách xây dựng các bản vẽ kĩ thuật trong xây dựng 

như: bản vẽ kết cấu thép, bê tông cốt thép, kết cấu gỗ, bản vẽ nhà, bản vẽ cầu…. 

Vẽ kỹ thuật xây dựng là học phần học có tác dụng cung cấp kiến thức cơ bản để học 

tiếp các phần như Vẽ Autocad, các đồ án môn học trong các ngành xây dựng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Biết được chức năng và cách sử dụng các dụng cụ vẽ, các tiêu chuẩn trình bày bản 

vẽ kỹ thuật. 

- Biết cách vẽ hình chiếu bằng, hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh của một vật thể bất 

kỳ. 

- Vẽ được vật thể trên bản vẽ kỹ thuật bằng: 

  + Hình chiếu trục đo: xiên đứng cân, vuông góc đều. 



202 
 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

 + Hình cắt và mặt cắt.. 

- Đọc hiểu và vẽ được các bản vẽ về kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép, kết 

cấu gỗ, bản vẽ nhà, bản vẽ cầu. 

Kỹ 

năng 

- Rèn luyện và phát triển khả năng tư duy không gian, hình dung các vật thể cho sinh 

viên các ngành xây dựng. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên để thiết lập các bản vẻ kỹ thuật trong xây dựng, cầu 

đường, hạ tầng. 

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 

- Tạo những cơ sở nền tảng để hình thành và phát triển kỹ năng cần thiết của người 

kỹ sư xây dựng. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Trình bày được các tiêu chuẩn trong bản vẽ kỹ thuật xây 

dựng. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C2 

Trình bày và phân biệt các loại hình vẽ biểu diễn vật thể 

trên bản vẽ kỹ thuật, các loại bản vẽ kết cấu, bản vẽ công 

trình xây dựng. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C3 

Xây dựng được các loại hình vẽ biểu diễn vật thể trên bản 

vẽ kỹ thuật, các loại bản vẽ kết cấu, bản vẽ công trình xây 

dựng. 

Vận dụng  

C4 
Phân tích, lý giải được đặc điểm của các bản vẽ kỹ thuật 

xây dựng. 
Phân tích  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C C C  TB C    T  

C2  C C C  TB C    T  

C3  C C C  TB C    T  

C4  C C C  TB C    T  

Tổng 

hợp HP 
 C C C  TB C    T 

 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Phần mở đầu: Mục đích, 

yêu cầu, giới thiệu môn 

học Chương 1: Tổng quan 

về vẽ kỹ thuật 

- Khái niệm chung về vẽ 

kỹ thuật 

- Vật liệu và dụng cụ vẽ  

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

vật liệu và 

dụng cụ vẽ. 

C1, 

C3 

2 

Chương 2: Những tiêu 

chuẩn – quy định về trình 

bày bản vẽ kỹ thuật 

- Tiêu chuẩn về khổ giấy  

- Tiêu chuẩn trình bày 

khung bản vẽ và khung tên 

- Tỉ lệ 

-  Quy định về đường nét  

- Chữ và số 

- Ghi kích thước 

- Ký hiệu và vật liệu 

- Bài tập áp dụng 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

C1, 

C3, 

C4, 

C6 

3,4 

Chương 3: Biểu diễn vật 

thể trong bản vẽ kỹ thuật 

- Phương pháp hình 

chiếu thẳng góc 

- Hình cắt 

- Mặt cắt 

- Hình chiếu trục đo 

- Bài tập áp dụng 

6-6 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

5,6 

Phần 2: BẢN VẼ XÂY 

DỰNG  

Chương 4: Bản vẽ kết cấu 

thép 

- Khái niệm chung 

- Cách biểu diễn các loại 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Giải quyết 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

thép hình 

- Các hình thức lắp nối 

của kết cấu thép 

- Đặc điểm của bản vẽ 

kết cấu thép 

- Giới thiệu một số bản 

vẽ kết cấu thép và trình tự 

vẽ các hình biểu diễn của 

kết cấu thép 

bài tập   Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

7,8 

Chương 5: Bản vẽ kết cấu 

gỗ  

- Khái niệm chung 

- Cách vẽ ký hiệu quy 

ước một số thanh gỗ 

- Các hình thức liên kết 

của kết cấu gỗ 

- Bảng ký hiệu quy ước 

một số chi tiết ghép nối  

- Nội dung và đặc điểm 

của bản vẽ kết cấu gỗ 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

 

9,10 

Chương 6: Bản vẽ kết cấu 

bê tông cốt thép 

- Khái niệm chung 

- Các loại cốt thép 

- Các quy định và kí hiệu 

quy ước 

- Các đọc và vẽ bản vẽ 

bê tông cốt thép 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 

11,12,13 

Chương 7: Bản vẽ nhà 

- Khái niệm chung 

- Mặt bằng tổng thể 

- Các hình biểu diễn của 

một ngôi nhà 

- Trình tự thiết lập bản 

vẽ nhà 

- Bản vẽ nhà công 

nghiệp 

10-12 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 



205 
 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

14,15 

 Chương 8: Bản vẽ công 

trình Cầu 

1. Khái niệm chung 

2. Các loại bản vẽ công 

trình cầu  

2-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài 

tập 

 

Tuần thi 

học kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C2, 

C3, 

C5, 

C6 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-15 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 

2 đến 

15 

Bài tập 

- Sinh viên thực hiện bản vẽ tại lớp và ở nhà theo yêu cầu của giáo viên 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Đặt câu hỏi 

C1, 

C2, 

C3, 

 

Mỗi buổi 

học 

Vấn đáp 

cá nhân 
Tiêu chí 3 10% 

Bài tập tuần, 

bài tập lớn 

Giáo viên giao 

các bài tập làm 

tại lớp và bài tập 

lớn ở nhà 

C1, 

C2, 

C3, 

C4,  

 

 

Tuần 2, 4, 

5, 7, 9, 11, 

13, 14, 15 

 

Đánh giá 

bản vẽ tại 

lớp 

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

bản vẽ bài 

tập lớn   

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài tiểu luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C4,  

Tuần thi 
Đánh giá 

bài thi 
Tiêu chí1 50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

g số  

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót  

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  

liên  quan  

đến  câu 

hỏi. 

Các  câu  

trả  lời  

không  rõ 

ràng,  gần  

như  

không 

liên, 

không tập 

trung  vào  

trọng tâm 

của câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến 

câu hỏi 

nhưng thiếu 

tự tin trong 

các câu trả 

lời. . 

 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu 

cầu. Thể hiện 

sự tự tin về sự 

hiểu biết trong 

câu trả lời, lập 

luận giải thích 

chưa thuyết 

phục. 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 

tin  trong  câu  

trả  lời;  lập 

luận, giải thích 

cho câu hỏi 

hoàn toàn 

thuyết phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

2. Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng, 2020 

- Tài liệu tham khảo: 

2. Vẽ kĩ thuật xây dựng, Đoàn Như Kim (chủ biên) – Nguyễn Quang Cự - Nguyễn 

Sĩ Hạnh – Dương Tiến Thọ, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010. 
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3. Bài tập vẽ kĩ thuật xây dựng, Đặng Văn Cứ - Nguyễn Quang Cự - Đoàn Như 

Kim, , NXB Giáo dục Việt Nam, 2010. 

4. Giáo trình vẽ kỹ thuật, Nguyễn Độ, NXB Xây dựng Hà Nội, 2008. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Vẽ xây dựng trên máy tính 

 
Tên tiếng Anh: Construction drawings by 

computer 

2. Số tín chỉ:  2 (1-1) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH): 30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS.KTS Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  ThS.KTS Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật xây dựng 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Vẽ xây dựng trên máy tính là môn học về ứng dụng của phần mềm ACAD trong 

thiết kế các bản vẽ kỹ thuật xây dựng. Việc hiểu biết và ứng dụng những tiện ích do phần 

mềm ACAD mang lại thực sự là một yêu cầu cần thiết đối với tất cả những người làm kỹ 

thuật nói chung và làm về xây dựng nói riêng. Phần mềm này là công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

các kỹ sư trong quá trình thiết kế và thể hiện các bản vẽ kỹ thuật, cho phép các kỹ sư xây 

dựng thực hiện bản vẽ nhanh chóng, chính xác, an toàn với khả năng lưu trữ cao; đồng thời 

các bản vẽ từ phần mềm này có thể được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các phần mềm 

chuyên dụng khác trong các giai đoạn làm việc tiếp theo. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Quản lý được các bản vẽ xây dựng 

- Quản lý được nét, kích thước, kiểu chữ... 

Biết cách thể hiện bản vẽ kỹ thuật 

Kỹ 

năng 

- Có kỹ năng triển khai bản vẽ kỹ thuật 

- Ứng dụng được các kiến thức và kỹ năng của môn học này cho các đồ án môn học, 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

đồ án chuyên ngành. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 Nắm được các kiến thức cơ bản về vẽ Autocad Nhớ, hiểu  

C2 

Quản lý được các bản vẽ xây dựng 

Quản lý được nét, kích thước, kiểu chữ... 

Biết cách thể hiện bản vẽ kỹ thuật 

Vận dụng  

C3 
Xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành xây 

dựng đúng kỹ thuật. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C TB C TB TB C  C C    

C2 C TB C TB TB C  C C    

C3 C TB C TB TB C  C C    

Tổng 

hợp HP 
C TB C TB TB C  C C 

   

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Mở đầu 

1. Giới thiệu chung 

Giới thiệu về phần mềm 

AutoCad  

1-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Cài đặt 

phần mềm 

C1 

2,3 

Các công việc chuẩn bị 

trước khi vẽ 

1. Chọn đơn vị cho bản vẽ 

1-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

2. Các thiết lập ban đầu cho 

bản vẽ 

3. Thiết lập các hệ thống 

truy bắt điểm 

Tạo lớp – Layer 

+ Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

3,4 

Hệ tọa độ và phương thức 

nhập dữ liệu 

1. Hệ tọa độ 

Nhập dữ liệu bằng phương 

thức tọa độ 

1-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2,  

5,6 

Các lệnh vẽ cơ bản 1.5-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

7,8 

Các lệnh hiệu chỉnh 1.5-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2,  

8,9 

Các phép biến hình 1.5-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2,  

10 

Làm bài kiểm tra số 1    C1, 

C2, 

C3 

10 

Nhập và hiệu chỉnh văn 

bản 

1.5-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

11 

 Thể hiện vật liệu 1.5-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

12 

Đường kích thước 1.5-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

13 

Làm bài kiểm tra số 2    C1, 

C2, 

C3 

13 

Các lệnh tạo khối và chèn 

khối 

1-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

14 

Các lệnh tra cứu, In bản vẽ 2-4 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+Thực hành 

mẫu 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

15 

Làm bài kiểm tra số 3    C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-15 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 
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Tuần Nội dung hoạt động 

2 đến 

15 

Bài tập 

- Sinh viên thực hiện bản vẽ tại lớp và ở nhà theo yêu cầu của giáo viên 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Đặt câu hỏi 

C1, 

C2, 

C3, 

 

Mỗi buổi 

học 

Vấn đáp 

cá nhân 
Tiêu chí 3 10% 

Bài tập 

Giáo viên giao 

các bài tập làm 

tại lớp và bài tập 

lớn ở nhà 

C1, 

C2, 

C3,  

 

 

 

 

 

 

Tuần 2, 

3,4, 5, 7, 9, 

11, 13, 14, 

15 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

bản vẽ tại 

lớp 

Tiêu chí 1 10% 

Đánh giá 

bản vẽ bài 

tập về nhà 

Tiêu chí 1 20% 

Bài kiểm tra 

số 1 
Giáo viên ra đề  

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 10 

Đánh giá 

bài kiểm 

tra 

Tiêu chí 1 20% 

Bài kiểm tra 

số 2 
Giáo viên ra đề  

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 13 

Đánh giá 

bài kiểm 

tra 

Tiêu chí 1 20% 

Bài kiểm tra 

số 3 
Giáo viên ra đề  

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 15 

Đánh giá 

bài kiểm 

tra 

Tiêu chí 1 20% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót  

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu 

cầu. Thể hiện 

sự tự tin về sự 

hiểu biết trong 

câu trả lời, lập 

luận giải thích 

chưa thuyết 

phục. 

Các câu trả 

lời ngắn 

gọn, rõ 

ràng, đầy 

đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  

trả  lời;  lập 

luận, giải 

thích cho 

câu hỏi 

hoàn toàn 

thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 
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- Sách, giáo trình chính: 

1. Lý thuyết và thực hành vẽ xây dựng trên máy tính, Võ Thị Vỹ Phương, Phan Tiến 

Vinh, Lê Thanh Hòa, Đinh Nam Đức, NXB Thông tin và Truyền thông, 2020. 

- Tài liệu tham khảo: 

5. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính Autocad 2011, Nguyễn Lê 

Châu Thành, NXB Thông tin và Truyền thông 2011. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Tin học đồ họa kiến trúc 1 

 Tên tiếng Anh: Computer Graphics 1 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):   

Thực hành (THH) 30 tiết 

Tự học (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật xây dựng 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Đây là học phần rất quan trọng cho sinh viên ngành kiến trúc, giúp hoàn thiện kỹ 

năng thể hiện các mô hình không gian 3 chiều, phối cảnh nội – ngoại thất kiến trúc công 

trình, diễn họa một đồ án kiến trúc. Trong quá trình, học sinh viên được truyền đạt những 

kiến thức tổng quát về cách sử dụng phần mềm đồ họa Sketchup thông qua việc thực hành 

các bài tập trên máy tính. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về phần mền Sketchup, công cụ render 

và các Plugin cài thêm 

- Biết được các lệnh vẽ và hiệu chỉnh trong Sketchup và công cụ render để diễn họa 

một công trình kiến trúc. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng tìm ý và dựng hình được phương án thiết kế công trình kiến trúc bất kỳ 

bằng máy tính 

- Có kỹ năng sử dụng công cụ render cho Sketchup để diễn họa không gian 3 chiều 

một công trình kiến trúc bất kỳ 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 

Thang 

đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 Cài đặt được phần mềm Sketchup và các công cụ render.  
Nhớ 

Hiểu 
 

C2 

Sử dụng được các lệnh vẽ, lệnh hiệu chỉnh cơ bản trong Sketchup, 

công cụ render và các Plugin cài thêm 

   

Vận 

dụng 
 

C3 
Áp dụng các lệnh vẽ và hiểu chỉnh dựng hình được các vật thể cơ 

bản  

Vận 

dụng 

 

 

C4 
Diễn họa và thiết kế không gian 3 chiều của một công trình kiến 

trúc bằng Sketchup và công cụ render 

Vận 

dụng 

Sáng tạo 

 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2  C  C TB TB   C    

C3             

C4  C TB C   C  C    

Tổng 

hợp HP 
 C TB C TB TB C - C - - - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Chương 1: Công cụ cơ bản 

1.1.Giao diện 3d Sketchup 

1.2.Tạo bản vẽ mới 

1.3.Tính năng trỏ chuột 

1.4.Các nhóm công cụ cơ bản 

2-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

& cách sử dụng  + Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

 

2, 3, 

4  

Chương 2: Công cụ nâng 

cao (Plugin) 

2.1.Nhóm công cụ dựng hình 

nhanh. 

- Sandbox  

- Dipac  

- Round Corner  

- Curviloft  

- Shape bender  

- Profile Builder  

- Fredo6-JointPushPull 

(Nul-Transformation)  

- Artisan  

- Extrusion tools  

- 1001bit pro 

2.2.Nhóm công cụ hổ trợ 

xuất ảnh 

6-6 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2 

5- 15 

Chương 3: Thực hành 

3.1.Vẽ cầu thang (thẳng, 90o 

rẽ trái, 90o rẽ phải, cắt kéo, 

xoắn). 

3.2.Vẽ ram dốc (xoắn). 

3.3.Vẽ Mái (mái dốc, mái 

vòm). 

3.4.Vẽ Cửa sổ, cửa đi 

3.5.Vẽ Ron tường. 

3.6.Vẽ Sofa, gối. 

3.7.Vẽ lan can 

3.8.Vẽ phác thảo 2 mẫu biệt 

thự 

3.9.Vật liệu, ánh sáng, 

camera nội thất 

3.10.Vật liệu, ánh sáng, 

22-21 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

camera ngoại thất 

Tuần 

8 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Thực hành 

trên máy tính 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Thực hành 

trên máy tính 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

  

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 

thực hành 

trên máy 

tính 

Tiêu chí 1 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Thực 

hành trên 

máy tính 

Tiêu chí 1 

40% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 

Thực 

hành trên 

máy tính 

Tiêu chí 1 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

định. định. thời gian quy 

định. 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong khi vẽ 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Vẽ 

đúng yêu 

cầu, rõ ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Vẽ đẹp, chi 

tiết và rõ 

ràng. 

70% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Giáo trình giáo viên biên soạn. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup – bản quyền của Google.  

2. Các tài liệu tham khảo từ Internet. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao 

chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Tin học đồ họa kiến trúc 2 

 Tên tiếng Anh: Computer Graphics 2 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):   

Thực hành (THH) 30 tiết 

Tự học (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Tin học đồ họa kiến trúc 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Đây là học phần rất quan trọng cho sinh viên ngành kiến trúc, giúp hoàn thiện kỹ 

năng thể hiện các mô hình không gian 3 chiều, diễn họa một đồ án kiến trúc và triển khai 

dự án bằng công nghệ Bim. Trong quá trình, học sinh viên được truyền đạt những kiến 

thức tổng quát về cách sử dụng phần mềm đồ họa Revit thông qua việc thực hành các bài 

tập trên máy tính. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về phần mền Revit và công nghệ Bim. 

- Biết được các lệnh vẽ và hiệu chỉnh trong Revit để triển khai một đồ án kiến trúc. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng tìm ý và dựng hình được phương án thiết kế công trình kiến trúc bất kỳ 

bằng phần mềm Revit. 

- Có kỹ năng sử dụng công cụ render cho Revit để diễn họa không gian 3 chiều một 

công trình kiến trúc bất kỳ. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 Cài đặt được phần mềm Revit.  
Nhớ 

Hiểu 
 

C2 

Sử dụng được các lệnh vẽ, lệnh hiệu chỉnh cơ bản trong Revit, 

công cụ render. 

   

Vận dụng  

C3 
Áp dụng các lệnh vẽ và hiểu chỉnh dựng hình được các vật thể 

cơ bản  

Vận dụng 

 
 

C4 
Vận dựng kiến thức đã học để diễn họa và triển khai bản vẽ 

của một đồ án kiến trúc  

Vận dụng 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2  C  C TB TB   C    

C3             

C4  C TB C   C  C    

Tổng 

hợp HP 
 C TB C TB TB C - C - - - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Chương 1: Giới thiệu công 

nghệ Bim 

1.1.Khái quát 

1.2.Tổng quan về Revit 

1.3.Đặc điểm 

1.4.Tính liên kết hai chiều 

1-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

 

1  

Chương 2: Giới thiệu chung 

về Revit Architecture 

2.1.Giao diện người dùng 

2.2.Định vị tập tin Revit 

1-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Ôn bài   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1 

2, 3 

Chương 3: Hệ lưới và cao 

trình 

3.1.Kích thước tạm 

3.2.Tạo lập và hiệu chỉnh các 

cao trình 

3.3.Bố trí hệ lưới định vị 
2-4 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2  

4, 5 

Chương 4: Làm việc với 

tường và cửa 

4.1.Bố trí và hiệu chỉnh 

tường 

4.2.Sử dụng các lệnh biên tập 

4.3.Làm việc với tường nhiều 

lớp 

4.4.Bố trí và hiệu chỉnh cửa 

đi, cửa sổ 

2-4 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3 

6, 7, 

8 

Chương 5: Triển khai công 

trình 

5.1.Tạo lập và hiệu chỉnh cột, 

dầm 

5.2.Tạo lập và hiệu chỉnh 

nền, sàn nhà 

5.3.Tạo lập và hiệu chỉnh 

trần nhà 

5.4.Tạo lập và hiệu chỉnh 

3-6 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

mái nhà 

5.5.Tạo lập và hiệu chỉnh cầu 

thang, lan can 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

Tuần 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Thực hành 

trên máy tính 

C1, 

C2, 

C3 

9,10, 

11 

Chương 6: Tạo lập Family 

6.1.Giới thiệu và các công cụ 

tạo Form 

6.2.Hướng dẫn tạo một số 

Family 

2-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3 

12, 

13, 

14, 

15 

Chương 7: Số liệu của công 

trình 

7.1.Tạo lâp và hiệu chỉnh các 

bảng thống kê 

7.2.Tạo phòng và tính diện 

tích phòng 

7.3.Tạo lập các hình chiếu 

trích dẫn 

7.4.Làm việc với khung tên  

7.5.Tạo lập các hình diễn họa 

(Render) 

4-12 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Mô phỏng 

và hướng dẫn 

trên máy tính 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận và 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

thực hành vẽ   

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Thực hành 

trên máy tính 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

  

14. Kế hoạch đánh giá:  
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 

thực hành 

trên máy 

tính 

Tiêu chí 1 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 7 

Thực 

hành trên 

máy tính 

Tiêu chí 1 

40% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 

Thực 

hành trên 

máy tính 

Tiêu chí 1 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong khi vẽ 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Vẽ 

đúng yêu 

cầu, rõ ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Vẽ đẹp, chi 

tiết và rõ 

ràng. 

70% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Giáo trình giáo viên biên soạn. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Revit – bản quyền của Autodesk.  

2. Các tài liệu tham khảo từ Internet. 
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16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao 

chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

                                                     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam  

 Tên tiếng Anh: Basic of Vietnamese culture  

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):   

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh  

Giảng viên 2  ThS. KTS. Trương Thị Huyền Anh  

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan 

về văn hóa, văn hóa học và các kiến thức cơ bản, nền tảng của nền văn hóa  giàu bản sắc 

của Việt Nam. Đây chính là những kiến thức cơ sở nền tảng quan trọng, rất cần thiết cho 

sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết 

kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành nghề thực tế sau khi 

ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: văn hóa học và văn hóa Việt Nam, văn hóa 

nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa 

ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

- Nêu và giải thích các khái niệm về văn hóa và văn hóa học. 

- Nêu và giải thích các cơ sở của văn hóa Việt Nam, gồm: văn hóa nhận thức, 

văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa 

ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. 

Kỹ năng - Có khả năng áp dụng các kiến thức về văn hóa nói chung và văn hóa Việt 
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Mục tiêu Mô tả 

Nam nói riêng vào thiết kế các công trình kiến trúc. 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức về văn hóa để phân tích, đánh giá và giải 

quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến khía cạnh văn hóa và văn hóa 

trong kiến trúc. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

- Có kỹ năng làm việc và thảo luận nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám 

đông, kỹ năng tự tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và tổng hợp những cứ 

liệu lịch sử văn hóa thành hệ thống bài phân tích, lý luận để trình bày. Phát 

triển năng lực phân tích vấn đề, đặt vấn đề và đánh giá kết quả điều tra. 

- Có khả năng tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời. 

Thái độ 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu về quá trình phát triển văn hóa Việt 

Nam để hiểu được quy luật phát triển dân tộc. 

- Tạo hứng thú với nghiên cứu các hình thái văn hóa, phục vụ tư duy thiết kế 

kiến trúc và quy hoạch đô thị sau khi ra trường. 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

C1 

Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản về văn 

hóa và văn hóa học. 

Hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của môn học cơ sở văn hóa 

Việt Nam đối với hành nghề kiến trúc 

Nêu và giải thích các cơ sở của văn hóa Việt Nam, gồm: 

văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn 

hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường 

Hiểu 1.2, 1.3 

C2 

Nêu và giải thích các cơ sở của văn hóa Việt Nam, gồm: 

văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn 

hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường 

Giải thích và phân tích được quá trình phát triển văn hóa 

Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên, môi 

trường, kinh tế, chính trị, xã hội.  

Hiểu 

Áp dụng 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 

C3 
Áp dụng các kiến thức về văn hóa nói chung và văn hóa 

Việt Nam nói riêng vào thiết kế các công trình kiến trúc. 
Vận dụng 4.3, 4.4 

C4 

Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình về vấn đề 

nghiên văn hóa Việt Nam. 

Có khả năng phân tích các bài viết về lịch sử phát triển 

văn hóa Việt Nam. 

Vận dụng 
4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 

C5 Áp dụng các kiến thức về văn hóa để phân tích, đánh giá Phân tích 5.2, 5.3 
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CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến khía 

cạnh văn hóa và văn hóa trong kiến trúc. 

Sáng tạo 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  T TB T T C T T T C TB TB 

C2   C T T TB T T T C T TB 

C3    T T TB T T T C T TB 

C4  T  T T C T T T C T TB 

C5 C   T T C TB T T C TB TB 

Tổng hợp 

HP 
C C TB TB T 

TB TB T T T T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-). TĐ - Học phần hỗ 

trợ tối đa cho việc việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR 

CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1, 2 

Chương 1 : Văn hóa học và 

văn hóa Việt Nam   

1. Văn hóa và văn hóa học  

2. Định vị văn hóa Việt Nam  

3. Tiến trình văn hóa Việt 

Nam   

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

nhóm. 

Trên lớp: 

+ Trình bày slide 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài liệu 

C1, 

C4, 

3,4 

Chương 2 : Văn hóa nhận 

thức 

1. Tư tưởng xuất phát về bản 

chất của vũ trụ: Triết lý âm 

dương 

2. Triết lý về cấu trúc không 

gian của vũ trụ: Mô hình 

Tam tài, Ngũ hành. 

3. Triết lý về thời gian của 

vũ trụ: Lịch Âm dương, hệ 

Can chi 

4. Nhận thức về con người 

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Đọc tài liệu liên 

quan đến  lịch sử văn 

hóa Việt Nam 

C1, 

C4,  

5 Chương 3 : Văn hóa tổ 4/0 + Thuyết Trên lớp: C1, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

chức đời sống tập thể 

1. Tổ chức nông thôn 

2. Tổ chức quốc gia 

Tổ chức đô thị 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận  

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Xem film tài liệu 

liên quan đến  lịch sử 

văn hóa Việt Nam 

C4. 

KT Kiểm tra giữa kỳ 0-1 

 

Làm bài kiểm tra giữa 

kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4. 

6,7  

Chương 4 : Văn hóa tổ 

chức đời sống cá nhân 

1. Tín ngưỡng  

2. Phong tục 

3. Văn hóa giao tiếp và nghệ 

thuật ngôn từ 

4. Nghệ thuật thanh sắc và 

hình khối 

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận  

Về nhà: 

+ Xem film tài liệu 

liên quan đến  lịch sử 

văn hóa Việt Nam 

C1, 

C4. 

8 

Chương 5 : Văn hóa ứng 

xử với môi trường tự nhiên 

1. Tận dụng môi trường tự 

nhiên: ăn 

2. Ứng phó môi trường tự 

nhiên: Mặc 

3. Ứng phó môi trường tự 

nhiên: Ở và đi lại 

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận  

Về nhà: 

+ Xem film tài liệu 

liên quan đến  

lịch sử văn hóa Việt 

Nam 

C1, 

C2, 

C4. 

9,10 

Chương 6 : Văn hóa ứng 

xử với môi trường xã hội 

1. Giao lưu với Ấn Độ: Văn 

hóa Chăm 

2. Phật giáo và văn hóa Việt 

Nam  

3. Nho giáo và văn hóa Việt 

Nam 

4. Đạo giáo và văn hóa Việt 

Nam 

5. Phương Tây với văn hóa 

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận  

Về nhà: 

+ Xem film tài liệu 

liên quan đến lịch sử 

văn hóa Việt Nam 

C1, 

C2, 

C4. 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

Việt Nam 

6. Văn hóa ứng phó với môi 

trường xã hội 

Thi 

học 

kỳ 

Thi kiểm tra cuối kỳ   + Bài thi tự luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C5. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

3-9 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

5-10 

Bài tập  

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, 

- Nghiên cứu tài liệu, soạn slide giới thiệu về quá trình phát triển văn hóa Việt 

Nam (lịch sử) theo hướng dẫn của giảng viên; 

- Nghiên cứu và rút ra các đặc trưng  

- Viết báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu; trình bày để hoàn thiện và nộp 

báo cáo làm kết quả đánh giá Bài tập nhóm. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí 
Trọng 

số 

Đánh giá 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

Làm bài kiểm 

tra giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Trả lời các 

câu hỏi 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Thực hiện: 

- Soạn silde giới 

thiệu về đô thị 

- Giới thiệu đô 

thị hiện đại 

- Phân tích và so 

sánh các đặc 

điểm phát triển 

của đô thị trong 

quá trình phát 

triển 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

- Nghiên cứu 

quá trình phát 

triển đô thị Đà 

C1, 

C2, 

C3, 

Tuần thi 
Báo cáo 

nhóm 

Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 
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Nẵng 

- Đề xuất các 

định hướng phát 

triển đô thị Đà 

Nẵng trong 

tương lai 

C5 

Tiêu chí 1 – Bài kiểm tra 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập 

Không 

nộp bài 

kiểm tra 

Bài kiểm 

tra không 

đủ thành 

phần 50% 

số lượng 

được giao 

Nộp trên 

50% số 

lượng bài 

kiểm tra 

được 

giao. 

Nộp trên 

80% số 

lượng được 

giao. 

Hiểu được 

đề và thực 

hiện đảm 

bảo yêu 

cầu. 

Nộp bài kiểm tra, 

và đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). 

Bài kiểm tra được 

trình bày rõ ràng, 

hiểu và giải thích 

được các câu hỏi 

một cách mạch 

lạc, đầy đủ 

nộp bài đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài kiểm 

tra. 

Nội dung trình 

bày khoa học 

đúng trọng 

tâm, 

Nội dung có 

chất lượng tốt, 

chuyển tải 

được các thông 

tin theo yêu 

cầu của đề bài 

Đúng thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

lớn 

Nội dung 

bài tập 

không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không 

đầy đủ, 

một số 

không 

đúng 

theo yêu 

cầu 

nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, đúng 

với yêu cầu 

nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai 

sót trong 

tính toán. 

Nội dung bài tập 

đầy đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính 

toán đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. trình 

bày logic, chi 

tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương pháp 

trình bày sai, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình bày chi 

tiết, rõ ràng, 

logic. 

Kết quả 

nghiên cứu 

có phân tích, 

lý giải cụ 

thể, rõ ràng 

và thuyết 

phục. 

30% 

Kết quả 

nghiên 

cứu 

Không có 

hoặc kết quả 

không phù 

hợp với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu. Nhưng 

còn nhiều 

điểm chưa 

phù hợp.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Đáp ứng 

nhiệm vụ 

của bài tập. 

70% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  câu 

trả lời hoàn 

toàn 

không liên 

quan đến câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

như  không 

liên, không 

tập trung vào 

trọng tâm 

của câu hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời.  

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; 

tự tin  trong 

câu trả lời; 

lập luận, giải 

thích cho câu 

hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

Giáo trình bắt buộc: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, NXB Giáo dục, 

1999 
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+ Tài liệu tham khảo: 

- Khía cạnh văn hóa – xã hội của kiến trúc, Nguyễn Đức Thiềm, NXB Xây dựng, 

Hà Nội, 2014 

- Cơ sở văn hóa Việt Nam, Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, 

Lâm Mỹ Dung, Trần Thúy Anh, NXB Giáo dục, 1999 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý 

do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói chuyện 

riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi 

giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng chính 

bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trương Thị Huyền Anh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

                                                     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5506060 Tên học phần: Vật liệu xây dựng 

 Tên tiếng Anh: Construction Materials  

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 20 tiết 

Bài tập (BT):  10 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Ngô Thị Mỵ  

Giảng viên 2   KS. Ngô Thanh Vinh  

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành: Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

  Vật liệu xây dựng là một môn khoa học nghiên cứu những đặc điểm, tính chất cơ lý, 

những phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu 

xây dựng phổ biến. Đây là môn học cơ sở của các ngành xây dựng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

- Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng  phổ biến như: tính 

chất cơ lý của vật liệu xây dựng phổ biến, tiêu chuẩn liên quan, đánh giá chất 

lượng vật liệu.  

- Thiết kế thành phần bê tông  xi măng  

Kỹ năng 
-  Kỹ năng tìm kiếm, tính toán và xử lý số liệu  

-  Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm  

Thái độ 
Khả năng tự học, tham gia tích cực; nhận thức được  trách nhiệm và vai trò cá 

nhân trong việc đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 
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CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 
Ghi chú 

C1 
Nhận biết các khái niệm cơ bản, công thức xác định các 

chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng phổ biến 
Nhớ  

C2 

Tính toán được chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng từ số 

liệu thực nghiệm, tính toán lựa chọn thành phần bê tông 

xi măng các loại. 

Vận dụng    

C3 
Vận dụng tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh giá chất lượng vật 

liệu dùng trong xây dựng   
Vận dụng    

C4 

Phân tích ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng của các loại VLXD ; Đánh giá chất lượng vật 

liệu xây dựng thông qua các chỉ tiêu kỹ thuật 

Phân tích , 

đánh giá 
 

C5 
Khả năng thu thập thông tin và kỹ năng giao tiếp, làm 

việc nhóm  
  

C6 

Nhận thức trách nhiệm của cá nhân về việc sử dụng kết 

quả đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng áp dụng cho 

các công trình thực tế 

Thái độ học tập tích cực 

  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB TB TB          

C2 TB C T          

C3   TB  TB        

C4  C TB  TB        

C5      C TB T  TB   

C6            C 

Tổng hợp HP TB C TB TĐ TĐ C TB   C  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-), TĐ ( Tối đa) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

1 

Giới thiệu môn 

học. 

- Mục tiêu môn 

học. 

- Tài liệu phục vụ 

học tập. 

(1/1) 

Thuyết giảng,  

trình chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

Trên lớp : 

+ Đọc đề cương 

môn học 

+ Xây dựng kế 

hoạch học tập 

+ Chuẩn bị học 

A1.1 CLO1 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

- Các hình thức tổ 

chức dạy học, 

nhiệm vụ của sinh 

viên trong mỗi 

hình thức dạy học. 

- Các hình thức 

kiểm tra đánh giá 

và tỷ lệ. 

Chương1.Tính 

chất cơ lý của 

VLXD 

1.1 Khái niệm 

chung 

1.2 Các tính chất 

vật lý cuar VLXD 

1.2.1. Nhóm tính 

chất liên quan đến 

cấu tạo bản thân 

vật liệu 

- 

 

viên 

 

liệu. 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

 

2 

Chương 1. tiếp 

theo 

1.2.2. Nhóm tính 

chất liên quan đến 

môi trường nước 

1.2.3. Nhóm tính 

chất liên quan đến 

môi trường nhiệt 

 

(1/1) 

Thuyết giảng,  

trình chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 5-

11[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Giải các bài 

tập ứng dụng 

A1.1 
CLO1 

 

3 

Chương 1. tiếp 

theo 

1.2.4 Các tính 

chất cơ học của 

vật liệu 

-  

1/1 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 11-

19[1] 

Trên lớp : Giải 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

CLO1 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

viên 

 

các bài tập ứng 

dụng, trả lời các 

câu trắc nghiệm 

bài học. 

4 

Chương 2. Vật 

liệu đá thiên 

nhiên 

2.1. Khái niệm , 

phân loại và ưu 

nhược điểm 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Phân loại 

2.1.3. Ưu, nhược 

điểm 

2.2. Các loại đá 

thường dùng trong 

xây dựng 

2.2.1. Đá măc ma 

2.2.2. Đá trầm tích 

2.2.3. Đá biến 

chất 

2/0 

- Phát phiếu 

trắc nghiệm 

kiểm tra kiến 

thức tự học ở 

nhà của SV 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 20-

28[1] 

Trên lớp : Trả lời 

phiếu trắc 

nghiệm bài tự 

học chương 2; 

Giải thích  đáp 

án chọn dựa vào 

giáo trình. 

A1.1 

A1.3 

CLO1; 

CLO5 

 

5 

Chương 3. Vật 

liệu gốm xây 

dựng 

3.1. Khái niệm, 

phân loại, ưu 

nhược điểm 

3.2. Nguyên vật 

liệu 

3.3. Gạch đất sét 

nung 

3.4 Ngói đất sét 

nung 

3.5 G ạch không 

nung 

1/1 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên về nhà 

giải bài  tập 

chương 3 vào 

vở. 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 29-

45[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

 

 

 

A1.1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

6 

Chương 4:  Vật 

liệu chất kết dính 

vô cơ 

4.1. Khái niệm và 

1/1 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

A1.1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

phân loại 

4.2. Sơ lược quá 

trình hình thành 

một số CKD vô 

cơ 

4.3 Vôi rắn trong 

không khí 

4.4. Ximăng 

pooclăng 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên về nhà 

giải bài  tập 

chương 4 vào 

vở. 

 

dựng trang 45-

73[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

 

CLO6 

7 

Chương 4. tiếp 

theo 

4.4.Ximăng 

pooclăng puzolan 

4.5 Ximăng 

pooclăng hỗn hợp 

4.6 Các loại xi 

măng khác 

2/0 

- Kiểm tra bài 

tập về nhà 

chương 3, 4 

- Phát phiếu 

trắc nghiệm 

kiểm tra kiến 

thức chương 

4 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 73-

77[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận và giải bài 

tập tại lớp 

A1.1 

A1.2 

 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

8 
Kiểm tra giữa 

kỳ 
2   A3 

CLO1 

CLO2 

CLO6 

9 

Chương 5. Vật 

liệu Vữa xây 

dựng 

5.1. Khái niệm, 

phân loại và ưu 

nhược điểm 

5.1 Vật liệu chế 

tạo vữa 

5.2. Một số tính 

chất cơ lý của hỗn 

hợp vữa và vữa 

5.3 Vữa xây 

5.4 Vữa trát 

2/0 

- Phát phiếu 

trắc nghiệm 

kiểm tra kiến 

thức tự học ở 

nhà của SV 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 123-

147[1] 

Trên lớp : Trả lời 

phiếu trắc 

nghiệm bài tự 

học chương 6; 

Giải thích  đáp 

án chọn dựa vào 

giáo trình. 

A1.1 

A1.3 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

10 
Chương 6. Vật 

liệu Bê tông xi 
1/1 

- Thuyết 

giảng,  trình 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 
A1.1 

CLO2 

CLO3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

măng 

6.1. Khái niệm 

phân loại, ưu và 

nhược điểm 

6.2. Bêtông nặng 

6.2.1. Khái niệm 

6.2.2. Vật liệu chế 

tạo bê tông nặng 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên 

 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 77-

96[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận và giải bài 

tập tại lớp 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

11 

Chương 6. Vật 

liệu Bê tông  xi 

măng 

6.2.3. Các tính 

chất của hỗn hợp 

BT và BT 

 

1/1 

- Phát phiếu 

trắc nghiệm 

kiểm tra kiến 

thức tự học ở 

nhà của SV 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 96-

111[1] 

Trên lớp : Trả lời 

phiếu trắc 

nghiệm bài tự 

học chương 5; 

Giải thích  đáp 

án chọn dựa vào 

giáo trình. 

A1.1 

A1.3 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

12 

Chương 6. tiếp 

theo 

6.4. Thiết kế cấp 

phối bê tông 

 

0/2 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ bài tập lớn 

cho SV 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang111-

123[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận và giải bài 

tập tại lớp 

A1.1 

A1.2 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

13 

Chương 7. Vật 

liệu Chất kết 

dính hữu cơ và 

bê nhựa 

2/0 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

A1.1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 



240 
 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

7.1. CKD hữu cơ 

7.1.1 Khái niệm, 

phân loại và ưu 

nhược  điểm 

7.1.2. Thành phần 

7.1.3 Các tính 

chất và chỉ tiêu kỹ 

thuật của bitum 

dạng quánh 

7.1.4 ứng dụng 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên 

 

dựng trang 147-

163[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

CLO6 

14 

Chương 7. tiếp 

theo 

7.2 Bê tông nhựa 

7.2.1 Khái niệm, 

phân loại và ưu 

nhược điểm 

7.2.2 Chức năng 

các thành phần 

trong BTN 

7.2.3 Nguyên lý 

hình thành cường 

độ 

7.2.4 Sơ lược quá 

trình sản xuất bê 

tông nhựa nóng 

7.2.5 Yêu cầu chất 

lượng vật liệu chế 

tạo BTN 

7.2.6 Thiết kế hỗn 

hợp BTN nóng 

theo phương pháp 

Marshall 

7.2.7 Các chỉ tiêu 

KT của BTN nóng 

trong giai đoạn 

thiết kế sơ bộ 

1/1 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên làm bài 

tập chương 7 

 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

Vật liệu xây 

dựng trang 163-

172[1] 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  và làm bài 

tập 

A1.1 

 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

15 

Chương 8 : Một 

số loại vật liệu 

khác. 

 

2/0 

- Thuyết 

giảng,  trình 

chiếu. 

Ở nhà : Đọc 

trước tài liệu 

trong giáo trình 

 

CLO2 

CLO3 

CLO4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

Bài 

đánh 

giá 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

8.1 Vật liệu kim 

loại 

8.2 Vật liệu gỗ 

8.3 Vật liệu đá 

nhân tạo không 

nung 

8.4 Vật liệu thủy 

tinh 

8.5 Vật liệu sơn 

- Đặt vấn đề 

và thảo luận 

- Giao nhiệm 

vụ cho sinh 

viên làm bài 

tập chương 7 

 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

Ôn tập 

 

 

 

2/0 

- Kiểm tra bài 

tập về nhà 

chương 7 

- Kiểm tra vở 

làm bài tập 

trong suốt 

quá trình 

- Ôn tập 

- Thu bài tập 

lớn 

+  Nộp bài tập 

lớn 

+ Tham gia thảo 

luận và  đặt câu 

hỏi  trao đổi 

 

A1.1 

A1.2 

A2 

 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

5-15 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

11 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 02 sinh viên  

- Nghiên cứu số liệu thí nghiệm để tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật của một số vật liệu  

- Tính toán và lựa chòn thành phần của 1 loại bê tông xi măng  

- Các nhóm viết báo cáo nộp cuối kỳ 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 
CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Trọng 

số bài 

đánh 

giá  

Trọng 

số 

A1.Kiểm 

tra thường 

xuyên  

A1.1 

Chuyên 

cần  

CLO6 Tuần 1-15 Điểm danh   
Tiêu 

chí 1 

50% 

20% A1.2 Bài 

tập về nhà 

cá nhân  

 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

Tuần 

3,4,6,7,9,15 
Bài tập 

Tiêu 

chí 2 

30% 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 
CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Trọng 

số bài 

đánh 

giá  

Trọng 

số 

A1.3 

Phiếu trắc 

nhiệm 

 

CLO4 

CLO5 
Tuần 3,4,10 

Bảng câu 

hỏi lựa chọn 

Chọn 

câu 

đúng và 

giải 

thích 

được 

20% 

A2.Bài tập 

lớn  
Báo cáo  

CLO2; 

CLO6 
Tuần 15 

Đánh giá 

báo cáo  

Tiêu 

chí 3 

100% 

5% 

A3. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

Bài kiểm 

tra giữa kỳ 

CLO1 

CLO2 

CLO6 

 

Tuần 8 

Tự luận Theo 

đáp án 

và 

thang 

chấm 

100% 

25% 

A4. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

Bài kiểm 

tra cuối 

kỳ 

CLO3, 

CLO4, 

CLO5 

Theo lịch 

phòng đào 

tạo 

Trắc 

nghiệm 

Theo 

đáp án 

và 

thang 

chấm 

100% 

50% 

Tiêu chí 1 : Chuyên cần lớp lý thuyết (Cá nhân) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyê

n cần 

Không đi học 

(< 30%).  

Đi học không 

chuyên cần 

(<50%).  

Đi học khá  

chuyên cần 

<70%.  

Đi học 

chuyên 

cần 

(<90%).  

Đi học đầy 

đủ, rất 

chuyên cần  

(100%).  

100% 

Tiêu chí 2: Bài tập (Cá nhân) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập  

Không 

nộp bài 

tập.  

Nộp bài tập 

70% số lượng 

bài tập được 

giao. Chưa 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ 

(100% số lượng 

được giao). Một 

số bài tập nộp 

chưa đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài tập đầy 

đủ (100% số 

lượng được giao). 

Hầu hết bài tập 

nộp đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài tập đầy 

đủ (100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

30% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

bài tập 

Không 

có bài 

tập 

Nội dung bài 

tập không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập 

đầy đủ, đúng với 

yêu cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa hợp 

lý. Còn một số sai 

sót trong tính toán. 

Nội dung bài tập 

đầy đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Tính toán đúng, 

rõ ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 

vụ. Tính toán 

logic, chi tiết 

và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

70% 

Tiêu chí 3 :Báo cáo  nhóm  

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không có 

hoặc nội dung 

được trình 

bày trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung trình 

bày trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng phương 

pháp trình bày 

sai, không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu, 

Cách trình bày 

hợp lý nhưng 

chưa có giải 

thích cụ thể, 

chưa thuyết 

phục. 

Đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu, 

trình bày chi tiết, 

rõ ràng, logic. 

Kết quả nghiên 

cứu có phân 

tích, lý giải cụ 

thể, rõ ràng và 

thuyết phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Ngô Thị Mỵ - Giáo trình vật liệu xây dựng 2020 

     - Sách tham khảo: 

[2] Phùng Văn Lự , Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí - Vật liệu xây dựng – NXB giáo 

dục 2010 

[3] Chỉ dẫn chọn thành phần bê tông các loại – Hà Nôi 1999 

[4] Phùng Văn Lự , Nguyễn  Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng - Bài tập 

vật liệu xây dựng – NXB giáo dục 2010 

[5] Các tiêu chuẩn thí nghiệm các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm  
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- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa                  Trưởng Bộ môn                Người biên soạn 

 

 

 

                                                                                        ThS. Ngô Thị Mỵ  
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5506069 Tên học phần: Cơ học công trình 

 Tên tiếng Anh: Mechanical of Construction 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 36 tiết 

Bài tập (BT):    9 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Phan Nhật Long 

Giảng viên 2  ThS. Phan Thanh Ngọc 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước:  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn tuyệt 

đối và cơ học vật rắn biến dạng. Trong đó tập trung phân tích ngoại lực, lực tương tác giữa 

các vật, nội lực bên trong vật rắn. Dựa trên các qui luật cân bằng để giải bài toán tĩnh học. 

Tính toán và thiết kế các chi tiết cơ bản trong kết cấu công trình theo điều kiện bền.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Khái niệm cơ bản về lực, liên kết, phản lực liên kết, tìm điều kiện cân bằng cho hệ 

lực đặt lên một vật rắn tuyết đối. 

- Kiến thức cơ bản về ngoại lực, nội lực, tính toán các đặc trưng hình học của tiết 

ngang phẳng. 

- Phương pháp để phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng, tính toán nội lực, vẽ các 

biểu đồ nội lực, tính toán biến dạng, chuyển vị cho các hệ phẳng tĩnh định dạng 

thanh. 

Kỹ 

năng 

- Mô hình hóa, phân tích và giải các bài toán cơ học. 

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp để làm việc hiệu quả. 
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- Phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ học trong lĩnh vực xây dựng. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỷ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 
Ghi chú 

C1 
Trình bày được các khái niệm cơ bản của cơ học và giải 

thích được ý nghĩa vật lý của các đại lượng này. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C2 
Phân tích và tìm điều kiện cân bằng của cơ hệ dưới tác 

dụng của hệ lực. 

Vận dụng 

Phân tích 
 

C3 

Tính toán nội lực, ứng suất tại trên mặt cắt ngang của 

thanh chịu kéo-nén đúng tâm. Vẽ được qui luật phân bố 

của các thành phần nội lực, ứng suất trên thanh, tính toán 

biến dạng. Áp dụng được nguyên lý cộng tác dụng trong 

trường hợp chịu lực phức tạp. 

Vận dụng  

C4 

Phân tích và xác định được các thành phần phản lực, nội 

lực phát sinh trên mặt cắt ngang, vẽ và giải thích được ý 

nghĩa của các biểu đồ nội lực trong thanh chịu uốn bằng 

phương pháp mặt cắt biến thiên và phương pháp nhận xét. 

Vận dụng 

Phân tích 
 

C5 
Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng, tính toán nội lực, 

chuyển vị hệ dàn, hệ khung phẳng tĩnh định. 
Phân tích  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C           

C2  C TB          

C3  C           

C4  C TB T         

C5  C           

Tổng hợp 

HP 
- C TB T - - - -  

   

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1, 2 Chương 1: Các khái niệm 

cơ bản   

1.1. Các khái niệm và nhiệm 

vụ môn học. 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

C1. 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1.2. Lý thuyết về mômen lực 

và ngẫu lực  

1.3. Liên kết và phản lực liên 

kết 

1.4. Điều kiên cân bẳng và 

hệ phương trình cân bằng 

của hệ lực phẳng (một vật và 

hệ vật) 

1.5. Bài tập áp dụng 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giải 

quyết bài 

tập   

 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về các đặc trưng hình 

học của tiết diện 

3, 4, 

5 

Chương 2: Đặc trưng hình 

học của tiết diện. 

2.1. Khái niệm 

2.2. Mômen tĩnh của hình 

phẳng 

2.3. Mômen quán tính của 

hình phẳng 

2.4. Bán kính quán tính 

2.5. Mômen kháng uốn.  

2.6. Bài tập áp dụng 

6-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô 

phỏng 

+ Giải 

quyết bài 

tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về hệ thanh chịu kéo 

nén đúng tâm 

C1. 

C2 

6, 7, 

8 

Chương 3: Kéo nén đúng 

tâm 

3.1. Khái niệm 

3.2. Ứng suất trên mặt cắt 

ngang 

3.3. Ứng suất trên mặt cắt 

nghiêng 

3.4. Biến dạng của thanh 

chịu kéo – nén đúng tâm 

3.5. Bài tập áp dụng  

6-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giải 

quyết bài 

tập 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về hệ thanh chịu uốn 

ngang phẳng. 

+ Nghiên cứu sự làm 

việc trong thực tế của 

hệ cột chống 

C1. 

C2, 

C3 

9 Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Bài thi tự luận   

10, 

11, 

12 

Chương 4: Thanh chịu uốn 

ngang phẳng 

4.1. Khái niệm chung. 

9-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, 

C2, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

4.2. Nội lực trong dầm chịu 

uốn 

4.3. Vẽ biểu đồ nội lực Q và 

M bằng phương pháp nhận 

xét và phương pháp cộng tác 

dụng 

4.4. Ứng suất, điều kiện 

cường độ và ba bài toán cơ 

bản 

4.5. Biến dạng trong dầm 

chịu uốn 

4.6. Bài tập áp dụng 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô 

phỏng 

+ Giải 

quyết bài 

tập   

 

 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về hệ dàn, khung 

phẳng tỉnh định 

+ Nghiên cứu về sự 

làm việc thực tế của hệ 

dầm trong công trình 

xây dựng 

13, 

14, 

15 

Chương 5: Cấu tạo hệ 

phẳng – Dàn và khung 

phẳng tĩnh định 

5.1. Cấu tạo hệ phẳng 

5.2. Dàn phẳng tĩnh định 

5.3. Khung tĩnh định 

5.4. Bài tập áp dụng  

6-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô 

phỏng 

+ Giải 

quyết bài 

tập 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tổng 

quan hệ thống kiến 

thức môn học 

+ Nghiên cứu ứng 

dụng hệ khung, dàn 

trong các công trình 

xây dựng 

C1, 

C2,  

C3, 

C4, 

C5. 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận  

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 

6-15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 2 sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng phần mềm Sap2000 để mô 

hình hệ kết cấu. 

- Thiết kế và tính toán tiết diện kết cấu đảm bảo khả năng chịu lực. 
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Tuần Nội dung hoạt động 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế, mô phỏng vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Chuyên cần -  
Mỗi buổi 

học 

Điểm danh 

Bài tập 
Tiêu chí 1 5% 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Kết thúc 

chương 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 2 5% 

Bài tập nhóm 

Sinh viên được 

phân bài tập 

thiết kế, mô 

hình kết cấu, 

tính toán nội 

lực, biến dạng, 

chuyển vị 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 15 
Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 9 
Kiểm tra tự 

luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra tự 

luận 

4-5 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  

đi  học 

(<30%). 

Đi  học   không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ,  

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không 

tham 

gia 

hoạt 

động gì 

Hiếm khi tham 

gia phát biểu, 

đóng gớp cho 

bài học tại lớp. 

Đóng góp 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, 

trao đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 

Thường xuyên 

phát biểu và trao 

đổi 

ý kiến liên quan 

đến bài học. Các 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động 

tại l ớp: phát 

biểu, trao đổi ý 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

tại 

lớp 

không hiệu 

quả. 

biểu 

ít khi có hiệu 

quả. 

đóng góp cho bài 

học là hiệu quả. 

kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng 

góp rất hiệu quả. 

Tiêu chí 2 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi tiết 

và rõ ràng, 

hoàn toàn 

hợp lý. 

50% 

Tiêu chí 3 – Đánh giá báo cáo bài tập nhóm 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

Nội dung trình 

bày trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  cầu. 

Đầy đủ 

nội dung 

theo yêu 

cầu, 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, tính 

toán chi tiết, 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

trong báo 

cáo không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Tính toán sai, 

không cụ thể, 

không đáp ứng 

yêu cầu. 

còn một 

số nhầm 

lẫn trong 

tính toán, 

một số nội 

dung chưa 

hợp lý 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

rõ ràng, 

logic, trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và 

thuyết phục. 

Kết 

quả 

mô 

phỏng 

Không  có  

hoặc  kết 

quả không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Nhưng mô 

hình không 

hoạt động hoặc 

hoạt động cho 

kết không đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Mô 

hình trên 

phần mềm 

cho kết 

chưa đúng 

theo bài 

toán đặt 

ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mô hình 

hoạt động 

cho kết quả 

gần đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mô hình 

hoạt động 

cho kết quả 

chính xác 

theo bài toán 

đặt ra.   

50% 

 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Bài giảng Cơ học công trình – Tài liệu lưu hành nội bộ 

2. Nguyễn Phú Hoàng. Bài giảng Cơ học xây dựng 1. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Đỗ Sanh, Cơ học Lý thuyết, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2002 

2. Đỗ Sanh, Bài tập Cơ học Lý thuyết, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2002 

3. Lê Viết Giảng, Sức bền Vật liệu Tập 1– Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà 

Nội 2005 

4. Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong, Giáo trình Sức bền vật liệu Tập 1. Nhà xuất 

bản khoa học kỹ và kỹ thuật. Hà Nội 2006. 

5. Lều Thọ Trình , Cơ học kết cấu, tập I, Hệ tĩnh định, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 

Hà Nội, 2000.  

6. Lều Thọ Trình ,  Bài tập cơ học kết cấu, tập I, Hệ tĩnh định, Nxb. Khoa học và kỹ 

thuật, Hà Nội, 2000.  

7. Giáo trình cơ học xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng – Hà nội. 2000. 

 

16. Quy định học phần 
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16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Phan Nhật Long 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kết cấu công trình 1 

 Tên tiếng Anh: Construction Structure 1 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 34 tiết 

Bài tập (BT):  11 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Chí Phát 

Giảng viên 2  ThS. Phan Nhật Long 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Cơ học công trình 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tính chất cơ lý của vật liệu, sự làm việc 

của kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép; nguyên tắc cấu tạo và tính toán các dạng cấu 

kiện cơ bản của bê tông cốt thép và thép (chịu uốn, nén, kéo, xoắn và chịu lực tổng hợp) 

theo tiêu chuẩn TCVN. Học xong học phần này sinh viên biết tính toán, cấu tạo được các 

dạng cấu kiện cơ bản của bê tông cốt thép và thép, sơ bộ lựa chọn kích thước các cấu kiện 

và biết vận dụng được kiến thức đã học vào chuyên môn và thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt thép và bê tông cốt 

thép. 

- Trang bị cho người học nguyên lý thiết kế các kết cấu. 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để tiếp tục nghiên cứu, thiết kế các 

kết cấu chuyên dùng khác trong xây dựng cơ bản. 

- Trang bị cho người học cấu tạo các loại liên kết hàn, bulông, đinh tán; các cấu kiện 

cơ bản của công trình như dầm thép; cột thép và dàn thép. 

Kỹ - Có khả năng tính toán được các cấu kiện Bê tông cốt thép thông thường (các cấu 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng kiện chịu uốn, nén,..) 

- Tính toán, thiết kế các loại liên kết hàn, đinh tán, bulông và các cấu kiện cơ bản như 

dầm thép, cột thép, dàn thép; 

- Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành về kết cấu thép và các tiêu chuẩn liên quan 

trong tính toán, thiết kế, thi công, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng công trình kết cấu 

thép.  

- Có khả năng thể hiện các bản vẽ kết cấu BTCT; kết cấu thép. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt 

thép và bê tông cốt thép. 

- Trình bày được nguyên lý thiết kế các kết cấu. 

- Trình bày được cấu tạo các loại liên kết hàn, bulông, 

đinh tán; các cấu kiện cơ bản của công trình như dầm 

thép; cột thép và dàn thép. 

Hiểu  

C2 

Tính toán được các cấu kiện Bê tông cốt thép thông 

thường (các cấu kiện chịu uốn, nén,..) và các loại liên kết 

hàn, đinh tán, bulông và các cấu kiện cơ bản như dầm 

thép, cột thép, dàn thép; 

Vận dụng  

C3 

Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành về kết cấu thép và 

các tiêu chuẩn liên quan trong tính toán, thiết kế, thi công, 

kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng công trình kết cấu thép. 

Vận dụng  

C4 Trình bày được các bản vẽ kết cấu BTCT; kết cấu thép. Vận dụng  

Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C TB T        TB 

C2  C TB T        TB 

C3  C TB T        TB 

C4  C TB T        TB 

Tổng 

hợp HP 
 C TB T      

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Chương 1: Mở đầu 

1. Những vấn đề chung 

2. Đại cương về kết cấu bê 

tông cốt thép (BTCT) 

3. Đại cương về kết cấu 

thép 

4. Ưu, nhược điểm và phạm 

vi sử dụng  

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về tính chất 

cơ lý của vật 

liệu 

C1, 

C4 

1,2 

Chương 2: Các tính chất cơ 

lý của vật liệu 

1. Vật liệu, sự làm việc và 

cơ sở tính toán kết cấu 

BTCT 

2. Vật liệu, sự làm việc và 

cơ sở tính toán kết cấu 

thép 

 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về nguyên 

lý tính toán, cấu 

tạo kết cấu 

C1, 

C4 

3 

Chương 3: Nguyên lý tính 

toán và cấu tạo kết cấu 

1. Nguyên lý tính toán 

2. Nguyên lý chung về cấu 

tạo  

 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về cấu kiện 

chịu uốn 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

4,5,6 

Chương 4: Các cấu kiện chịu 

uốn 

1. Đặc điểm cấu tạo bản, 

dầm 

2. Sự làm việc của dầm 

3. Trạng thái ứng suất biến 

dạng trên TD thẳng góc 

4. Tính toán cấu kiện có tiết 

diện chữ nhật theo điều 

kiện cường độ trên tiết 

diện thẳng góc 

6-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Giải quyết 

bài tập   

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về sàn 

C1, 

C2, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

5. Tính toán cấu kiện có tiết 

diện chữ T theo điều kiện 

cường độ trên tiết diện 

thẳng góc 

6. Tính toán cấu kiện chịu 

uốn theo điều kiện cường 

độ trên tiết diện nghiêng 

7. Bài tập 

phẳng 

 

7,8 

Chương 5: Sàn phẳng 

1. Giới thiệu chung 

2. Sàn sườn toàn khối có 

bản loại dầm 

3. Sàn sườn toàn khối có 

bản kê 4 cạnh 

4. Sàn sườn lắp ghép 

5. Sàn phẳng BTCT ứng lực 

trước  

6. Bài tập 

5-1 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

bài tập 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về cấu kiện 

chịu nén và kéo 

C1, 

C2, 

C4 

9 
Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Bài thi tự luận C1, 

C2 

9,10 

Chương 6: Cấu kiện chịu nén 

và chịu kéo 

1. Cấu kiện chịu nén 

2. Cấu kiện chịu kéo  

3. Bài tập 

4-1 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

bài tập   

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về các loại 

liên kết trong 

kết cấu thép 

C1, 

C2, 

C4 

11,12 

Chương 7: Các loại liên kết 

trong kết cấu thép 

1. Đại cương về liên kết 

trong kết cấu thép 

2. Tính toán và cấu tạo các 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

C1, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

loại liên kết trong kết cấu 

thép  

3. Bài tập 

nhóm 

+ Bài tập 

 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về các dạng 

kết cấu thép cơ 

bản 

13,14,

15 

Chương 8: Các dạng kết cấu 

thép cơ bản 

1. Khái niệm chung 

2. Dầm thép và hệ dầm thép 

3. Cột thép 

4. Dàn thép 

5. Bài tập 

6-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

C1, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá bài 

tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2,  
Tuần 9 

Kiểm tra tự 

luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra tự 

luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

g số  

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Kết cấu bê tông cốt thép: Phần cấu kiện cơ bản, Phan Quang Minh chủ biên; 

Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, NXB KH và Kỹ thuật, 2008 

2. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép, Lê Chí Phát, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2015 

3. Kết cấu thép – Cấu kiện cơ bản, PGS.TS. Phạm Văn Hội (chủ biên), NXB Khoa 

học và Kỹ thuật. 2006; 

4. Giáo trình kết cấu xây dựng, Bộ xây dựng,  NXB Xây dựng, 2005. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Kết cấu BTCT (Phần CK cơ bản), Võ Bá Tầm, NXB Đại học Quốc gia TP HCM. 

2004 

2. Giáo trình Kết cấu xây dựng, Nguyễn Đức Chương, NXB Xây dựng, 2001 

3. Tính toán thực hành cấu kiện BTCT theo TCXDVN 356:2005 – Tập 1, NXB 

Xây dựng Hà Nội, 2009 

4. Tính toán thực hành cấu kiện BTCT theo TCXDVN 356:2005 – Tập 2, Nguyễn 

Đình Cống, NXB Xây dựng Hà Nội, 2008 

5. Tính toán tiết diện cột BTCT, Nguyễn Đình Cống, NXB Xây dựng Hà Nội, 2003  

6. Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 5574:2012:  Kết cấu bê tông và BTCT; Hà Nội, 

2012. 

7. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. TCVN:2737-1995 Tải trọng và tác động, NXB 

Xây dựng, 1995 
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8. Cấu tạo Bê tông cốt thép, Bộ Xây dựng, NXB Xây dựng, 2014 

9. Kết cấu thép, Vũ Thành Hải (chủ biên), NXB Xây dựng 2006 

10. Kết cấu thép, Nguyễn Quốc Thái, Trường đại học giao thông vận tải, 2000 

11. Tính toán kết cấu thép, Nguyễn Văn Yên , Trường đại học Bách khoa TP.HCM 

12. Bài tập thiết kế kết cấu thép, Trần Thị Thôn, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.  

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Lê Chí Phát 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kỹ thuật thi công I 

 Tên tiếng Anh: Construction Technique I 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 45 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Đoàn Vĩnh Phúc  

Giảng viên 2  ThS. Phan Viết Nhựt 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Cơ học công trình 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công các công tác, 

các hạng mục của công trình với trọng tâm là thi công công tác đất và thi công bê tông cốt 

thép toàn khối. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

- Có khả năng tổng hợp và phân tích kiến thức trong lĩnh vực công nghệ và kỹ 

thuật thi công xây dựng; có thể đề xuất các biện pháp thi công mà trọng tâm là 

công tác đất và thi công kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. 

Kỹ năng 
- Có khả năng nhất định trong việc áp dụng các kiến thức được trang bị để đánh 

giá và giải quyết các vấn đề phù hợp do thực tiễn thiết kế đặt ra. 

Thái độ - Có thái độ nghiêm túc với ngành nghề. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

C1 
Trình bày được các kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật thi công đất và thi 

công bê tông cốt thép toàn khối. 
Nhớ 
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C2 

Giải thích được các lý do lựa chọn biện pháp thi công trong từng 

trường hợp thi công công tác đất và bê tông cốt thép toàn khối 

trong các trường hợp cụ thể. 

Hiểu 

C3 

Có khả năng nhất định trong việc áp dụng các kiến thức kỹ thuật thi 

công được trang bị vào thiết kế các công trình kiến trúc và thực tế 

hành nghề sau khi tốt nghiệp. 

Vận dụng 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 - TB TB - - - - - - - - TB 

C2 - C TB - - - - - - - - TB 

C3 - TB TB - - - - - - - - TB 

Tổng 

hợp HP 
- C TB - - - - - - - - 

TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong khoảng thời gian 15 tuần: 1 buổi/tuần, số tiết 

dạy mỗi tuần theo thực tế thời gian giảng dạy nhằm đảm bảo tổng số tiết thực học là 45 tiết 

lý thuyết. 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Chương 1: Đất và công tác 

đất trong xây dựng 

1.1 Các loại công trình đất và 

công tác đất trong thi công 

xây dựng 

1.2 Phân cấp đất 

1.3 Tính chất kỹ thuật của đất 

và sự ảnh hưởng đến kỹ thuật 

thi công đất 

3-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, 

C2, 

C3 

2,3 

Chương 2: Tính toán khối 

lượng công tác đất 

2.1 Xác định kích thước công 

trình bằng đất và phương 

pháp tính khối lượng công 

tác đất 

2.2 Tính toán khối lượng 

công tác đất theo hình khối 

2.3 Tính toán khối lượng 

công tác đất san bằng 

6-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

+ Ví dụ tính 

toán 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, 

C2, 

C3 
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2.4 Hướng thi công và xác 

định khoảng cách vận chuyển 

khi thi công 

4,5 

Chương 3: Công tác chuẩn 

bị cho thi công đất 

3.1 Công tác chuẩn bị 

3.2 Định vị và giác móng 

công trình 

3.3 Chống sụt lở vách hố đào 

6-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, 

C2, 

C3 

6 

Chương 4: Thi công đất 

4.1 Thi công đào đất 

4.2 Thi công đắp và đầm đất 

3-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, 

C2, 

C3 

7,8 

Chương 5: Công tác thi 

công cọc, ván cừ 

5.1 Tổng quan 

5.2 Các loại cọc và ván cừ 

5.3 Các thiết bị đóng, nén cọc 

và ván cừ 

5.4 Chọn búa đóng cọc 

5.5 Kỹ thuật đóng cọc 

5.6 Những sự cố thường gặp 

khi đóng cọc 

5.7 Những loại cọc khác và 

công nghệ thi công 

5-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, 

C2, 

C3 

8 

Thi giữa kỳ 1-0  + Bài thi tự luận  C1, 

C2, 

C3 

8,9,10 

Chương 6: Công tác ván 

khuôn 

6.1 Mục đích, yêu cầu và 

những vấn đề liên quan 

6.2 Những vấn đề đối với ván 

9-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

C1, 

C2, 

C3 
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khuôn, giàn giáo và cột 

chống 

6.3 Phân loại ván khuôn 

6.4 Giàn giáo, cột chống và 

sàn công tác cho công tác bê 

tông đổ tại chỗ 

6.5 Thiết kế ván khuôn 

6.6 Nghiệm thu ván khuôn 

6.6 Tháo dỡ ván khuôn 

đề, thảo 

luận 

+ Ví dụ tính 

toán 

 

 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

11 

Chương 7: Công tác cốt thép 

7.1 Đặc điểm công nghệ và 

phân loại thép dùng trong 

xây dựng 

7.2 Gia công lắp dựng cốt 

thép cho kết cấu bê tông cốt 

thép 

7.3 Nghiệm thu cốt thép 

3-0 + Ví dụ tính 

toán 

 

  

12,13,14 

Chương 8: Công tác bê tông 

8.1 Những yêu cầu đối với 

vữa bê tông đổ toàn khối  

8.2 Công tác chuẩn bị vật 

liệu 

8.3 Xác định thành phần cấp 

phối 

8.4 Các phương pháp trộn bê 

tông 

8.5 Vận chuyển bê tông 

8.6 Đổ bê tông 

8.7 Đầm bê tông 

8.8 Bảo dưỡng bê tông và 

tháo dỡ ván khuôn 

8.9 Những khuyết tật khi thi 

công bê tông toàn khối 

8.10 Nghiệm thu sản phẩm 

bê tông 

9-0 + Ví dụ tính 

toán 

 

  

Tuần thi 

học kỳ 

Thi cuối kỳ   + Thi tự luận C1, 

C2, 

C3 

13. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 
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Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Đặt câu hỏi 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Vấn đáp cá 

nhân 
Tiêu chí 1 30% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 8 
Kiểm tra tự 

luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài kiểm tra 

cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra tự 

luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

30% 

14. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Lê Kiều, Kỹ thuật thi công 1 - Công tác đất và thi công bê tông toàn khối, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 2005. 

2. Nguyễn Đình Hiện, Kỹ thuật thi công, NXB Xây dựng, Hà Nội. 1999; 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Bài giảng do giảng viên cung cấp. 

2. TCVN 4453 : 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi 

công và nghiệm thu. 

3. TCVN 4447 : 2012. Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. 

4. Đỗ Đình Đức, Kỹ thuật thi công, tập 1, NXB Xây dựng, Hà Nội. 2004. 

5. Phan Hùng, Ván khuôn và giàn giáo, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2000. 

6. Ngô Văn Quỳ, Các phương pháp thi công xây dựng, NXB Giao thông vận tải, Hà 

Nội, 2001; 

7. Ngô Quang Tường, Hỏi và đáp các vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng, NXB Đại 

học Quốc gia TP HCM, 2006. 
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8. Construction Methods and Management – S.W. Nunnally, 7th Ed., Pearson, NJ., 

2007. 

15. Quy định học phần 

15.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

15.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Đoàn Vĩnh Phúc 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

 Tên tiếng Anh: Architecture Design Principles 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn  

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Nguyên lý thiết kế kiến trúc trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng 

quan về nguyên lý thiết kế kiến trúc một công trình kiến trúc. Đây chính là những kiến 

thức cơ sở quan trọng, rất cần thiết và là kim chỉ nam cho sinh viên trong quá trình học các 

môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh 

CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Phương pháp luận về thiết kế công trình; 

Nguyên lý bố cục mặt bằng công trình kiến trúc; Nguyên lý bố cục hình khối không gian 

của công trình kiến trúc; Thụ cảm thị giác và độ nhìn rõ; Các vấn đề kỹ thuật và kinh tế.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích các kiến thức cơ bản về: phương pháp luận về thiết kế công trình; 

nguyên lý bố cục mặt bằng công trình kiến trúc; nguyên lý bố cục hình khối không 

gian công trình kiến trúc.  

- Nêu và giải thích các vấn đề về thụ cảm thị giác, độ nhìn rõ, kỹ thuật, kinh tế, … 

trong thiết kế kiến trúc. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng áp dụng các nguyên lý thiết kế để thiết kế các công trình kiến trúc. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho SV. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nêu và giải thích được phương pháp luận về thiết kế công 

trình; nguyên lý bố cục mặt bằng và hình khối không gian 

công trình kiến trúc. 

Nhớ - Hiểu  

C2 
Nêu và giải thích được các vấn đề về thụ cảm thị giác, độ 

nhìn rõ, kỹ thuật, kinh tế, … trong thiết kế kiến trúc. 
Nhớ - Hiểu  

C3 
Có khả năng vận dụng để phân tích phương án thiết kế 

kiến trúc. 

Vận dụng - 

Phân tích  
 

C4 
Vận dụng các nguyên lý thiết kế để thiết kế - Bài tập thiết 

kế kiến trúc - theo yêu cầu của giảng viên. 
Sáng tạo  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C TB C       T T 

C2 C C TB C       T TB 

C3   C C  TB    TB   

C4 C C  C  TB    TB    

Tổng 

hợp HP 

C C C C 

TĐ 

  TB    TB T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO  

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

1, 2 Chương I: Phương 

pháp luận về thiết 

kế công trình  

1. Khái niệm  

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

C1, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

2. Phương pháp luận 

về thiết kế công 

trình kiến trúc 

 

thảo luận tại 

lớp 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Nguyên lý bố cục mặt 

bằng công trình kiến 

trúc” 

3, 4, 

5, 6 

Chương II: Nguyên 

lý bố cục mặt bằng 

công trình kiến 

trúc 

1. Khái niệm chung 

2. Ý nghĩa của bố 

cục mặt bằng 

3. Cơ sở để lập bố 

cục mặt bằng 

4. Phân tích về quan 

hệ giữa các khu vục 

chức năng sử dụng 

5. Các loại bố cục 

mặt bằng 

6. Yếu tố kỹ thuật, 

mỹ thuật và kinh tế 

qua bố cục mặt bằng 

công trình kiến trúc 

8-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Ra đề bài,  

chia nhóm và 

hướng dẫn 

thực hiện 

“Bài tập thiết 

kế kiến trúc” 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Nguyên lý bố cục hình 

khối không gian của 

công trình kiến trúc” 

+ Thực hiện “Bài tập 

thiết kế kiến trúc” theo 

nhóm 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

7, 8, 

9, 10 

Chương III: 

Nguyên lý bố cục 

hình khối không 

gian của công trình 

kiến trúc 

1. Khái niệm chung 

2. Quy luật bố cục 

hình khối không 

gian của công trình 

kiến trúc 

3. Sự cân bằng và ổn 

định trong bố cục 

kiến trúc 

4. Tỷ lệ và tầm 

thước trong kiến 

trúc  

8-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Thụ cảm thị giác và độ 

nhìn rõ” 

+ Thực hiện “Bài tập 

thiết kế kiến trúc” theo 

nhóm 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

5. Những quy luật 

đặc biệt của thị giác 

con người 

6. Nguyên tắc thiết 

kế hình khối không 

gian của công trình 

kiến trúc 

11, 

12 

Chương IV: Thụ 

cảm thị giác và độ 

nhìn rõ 

1. Khái niệm chung 

2. Những điều kiện 

hình học của sự thụ 

cảm thị giác 

3. Những điều kiện 

hình học để nhìn rõ 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài liệu về 

“Các vấn đề kỹ thuật và 

kinh tế” 

+ Thực hiện “Bài tập 

thiết kế kiến trúc” theo 

nhóm 

C2, 

C3, 

C4 

13, 

14,15 

Chương V: Các 

vấn đề kỹ thuật và 

kinh tế 

1. Khí hậu, vi khí 

hậu và nhiệt trong 

kiến trúc 

2. Chiếu sáng tự 

nhiên 

3. Âm học kiến trúc 

4. Các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật 

5. Vấn đề an toàn 

thoát người 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Sửa ý 

tưởng thiết kế 

trong “Bài 

tập thiết kế 

kiến trúc”  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Thực hiện “Bài tập 

thiết kế kiến trúc” theo 

nhóm 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, 

C2,  

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

- Mỗi nhóm 4-5 sinh viên. 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-14 Thảo luận và làm “Bài tập thiết kế kiến trúc” theo nhóm trong quá trình học 
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Tuần Nội dung hoạt động 

15 

- Sửa ý tưởng thiết kế trong “Bài tập thiết kế kiến trúc”. 

- Các nhóm hoàn thiện ý tưởng và thể hiện ý tưởng trên giấy A3. 

- Nộp bài tập trước khi thi kết thúc học phần. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

Chuyên cần và 

tham gia thảo 

luận tại lớp 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập thiết 

kế kiến trúc 

Sinh viên được 

giao nhiệm vụ 

theo nhóm 

C3, 

C4 

Nộp bài 

trước khi 

thi cuối kỳ 

Đánh giá 

Bài tập 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

tự luận 

2 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Thi kết thúc 

học phần 

C1, 

C2, 

C3. 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi 

học 

(<30%). 

Đi  học không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt 

động gì tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

góp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá bài tập - “Bài tập thiết kế kiến trúc” 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Nộp 

và 

thành 

phần 

Bài 

tập  

Không 

nộp 

Bài tập. 

Có nộp. 

Bài tập  đủ 

60% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập đủ 

80% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập đủ 

100% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

20% 

Trình 

bày 

Bài 

tập 

Không 

có 

Bài tập 

Bài tập 

được trình 

bày không 

yêu cầu (bố 

cục, đường 

nét, màu 

sắc). Một số 

hình vẽ, 

bảng biểu 

không phù 

hợp. 

Bài tập được 

trình bày 

đúng yêu cầu 

(bố cục, 

đường nét, 

màu sắc). 

Còn một số 

lỗi nhỏ về 

trình bày. 

Bài tập được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường 

nét, màu sắc. 

Ghi  chú,  

giải thích đầy 

đủ, hợp lý. 

Bài tập được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc). Ghi 

chú, giải thích 

cụ thể, hợp lý. 

40% 

Nội 

dung 

Bài 

tập 

Không 

có Bài 

tập 

Có ý tưởng 

thiết kế 

nhưng  chưa 

hợp lý.  

 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu. 

Một số không 

gian  chưa 

hợp lý.  

 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu, 

phù hợp với 

thể loại công 

trình. Hình 

ảnh đúng, rõ 

ràng. 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu, 

độc đáo, phù 

hợp với thể 

loại công trình. 

Hình ảnh chi 

tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

40% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Tạ Trường Xuân, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, NXB Xây dựng Hà Nội, 2014. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Nguyễn Việt Châu. Nguyễn Hồng Thục, Kiến trúc công trình công cộng, NXB 

Xây dựng Hà Nội, 1999. 

2. Đặng Thái Hoàng, Kiến trúc nhà ở, NXB Xây dựng Hà Nội, 2014. 

3. Nguyễn Đức Thiềm, Nguyên lý thiết kế Kiến trúc - Nhà ở -Nhà công cộng, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2007. 

4. Nguyễn Đức Thiềm, Nguyên lý thiết kế Kiến trúc - Kiến trúc nhập môn, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1999. 

5. Nguyễn Hữu Trí, Kiến trúc nhập môn, NXB Giao thông vận tải, 2004 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 
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- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải xin phép và có giấy tờ chứng minh đầy đủ, 

hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện “Bài tập thiết kế kiến trúc” đúng quy định. “Bài tập thiết 

kế kiến trúc” phải do nhóm sinh viên thực hiện. Nếu bị phát hiện là sao chép hoặc 

nhờ người làm hộ thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kiến trúc công cộng 

 Tên tiếng Anh: Public architecture 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 24 tiết 

Bài tập (BT):  06 tiết 

Tự học (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

Giảng viên 2  ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức bắt đầu chuyên sâu về các 

loại hình kiến trúc nhà công cộng thông dụng, từ đặc điểm loại hình, lược sử quá trinh phát 

triển, phân loại... đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể kèm 

các ví dụ minh họa, cùng các triển vọng xu hướng phát triển của chúng trong tương lai, 

Qua môn học, sinh viên không chỉ được mở rộng kiến thức về lý thuyết kiến trúc nhà công 

cộng mà còn được thấy rõ hơn mối quan hệ giữa tiến bộ kỹ thuật và khoa học với kiến trúc 

và đời sống xã hội. Ngoài ra, học phần còn cung cấp kiến thức và phương pháp luận đề 

thực hiện những bài tập thực hành và các đồ án về sau 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các loại nhà công cộng; các thành 

phần cơ bản, hệ thống mạng lưới, kết cấu của nhà công cộng. 

- Đưa ra các giải pháp phân khu, tổ hợp không gian, thiết kế nhìn rõ, thiết kế và kiểm 

tra thoát người trong nhà công cộng. 

Kỹ 

năng 

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp để làm việc hiệu quả. 

- Có khả năng ứng dụng kiến thức để thiết kế công trình công cộng, bao gồm thiết kế 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

tổng mặt bằng và mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chi tiết công trình. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Phân loại và giải thích được các loại hình nhà công 

cộng, công năng nhà công cộng, yêu cầu thiết kế các bộ 

phận của nhà công cộng, các hệ thống mạng lưới công 

trình công cộng, 

Hiểu  

C2 

- Phân biệt và vận dụng thiết kế các bộ phận chính và phụ 

của  nhà công cộng, các giải pháp kết cấu cho từng loại 

hình nhà công cộng cụ thể. 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 
- Vận dụng và so sánh được các giải pháp phân khu và tổ 

hợp không gian. 

Vận dụng 

Đánh giá 
 

C4 

- Vận dụng tính toán và thiết kế nhìn rõ trong phòng khán 

giả, thiết kế và kiểm tra thoát người an toàn trong nhà 

công cộng. 

Vận dụng 

Đánh giá 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C            

C2 C C C        T  

C3  C C C  TB      TB 

C4  C C C  TB      TB 

Tổng 

hợp HP 
C C C C - TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

1 

Chương 1: Phân loại và đặc 

điểm nhà công cộng 

1.1.Định nghĩa và phân loại 

nhà công cộng 

1.2.Đặc điểm nhà công cộng  

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

C1 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

luận  

 

+ Ôn bài và làm 

bài tập vẽ tay về 

nhà  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về các thành 

phần cơ bản của 

nhà công cộng 

2, 3, 

4 

Chương 2: Các thành phần 

cơ bản của nhà công cộng 

2.1.Không gian trong nhà 

công cộng và dây chuyền 

công năng  

2.2.Kiến trúc các phòng 

chính  

2.3.Các phòng phụ  

2.4.Các không gian giao 

thông 

5-1 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giải 

quyết bài 

tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Làm bài tập  

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập vẽ tay về 

nhà. 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về hệ thống 

mạng lưới công 

trình công cộng 

C1, 

C2 

5, 6 

Chương 3: Hệ thống mạng 

lưới công trình công cộng  

3.1.Hệ thống cấp bậc của 

mạng lưới công trình công 

cộng. Cách xác định sức 

chứa hợp lý  

3.2.Chọn địa điểm xây dựng 

và thiết kế tổng mặt bằng  

4-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập vẽ tay về 

nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về giải pháp 

phân khu và tổ 

hợp không gian 

C1, 

C2 

7, 8 

Chương 4: Giải pháp phân 

khu và tổ hợp không gian  

4.1.Phân khu hợp nhóm 

trong quy hoạch tổng thể mặt 

bằng  

4.2.Các giải pháp tổ hợp 

2-1 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

+ Làm bài tập 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

“không gian - mặt bằng” kiến 

trúc 

luận  

+ Giải 

quyết bài 

tập   

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập vẽ tay về 

nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về thiết kế 

nhìn rõ phòng 

khán giả. 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1 + Đánh giá 

bài tập cá 

nhân 

+ Nộp nài tập vẽ 

tay A3 giao nhiệm 

vụ từ buổi học đầu 

tiên 

C1, 

C2, 

C3 

 

Chương 5: Thiết kế nhìn rõ 

trong phòng khán giả  

5.1.Nhiệm vụ và yêu cầu  

5.2.Các yêu cầu về bố trí chỗ 

ngồi trong khán phòng  

5.3.Các phương pháp thiết kế 

nền dốc 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

+ Giải 

quyết bài 

tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về thiết kế và 

kiếm tra thoát 

người 

C1, 

C2, 

C4 

 

Chương 6: Thiết kế và kiểm 

tra thoát người an toàn 

trong nhà công cộng  

6.1.Khái niệm và nhiệm vụ  

6.2.Phân loại quá trình thoát 

và yêu cầu tổ chức lối thoát  

6.3.Tính toán thoát người 

3-1 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

+ Giải 

quyết bài 

tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về kết cấu nhà 

công cộng 

C1, 

C2, 

C4 

 

Chương 7: Những giải pháp 

kết cấu cho nhà công cộng 

7.1.Đặc điểm kết cấu nhà 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

công cộng 

7.2.Hệ kết cấu khung chịu 

lực 

7.3.Hệ kết cấu không gian 

nhịp lớn 

7.4.Hệ kết cấu vòm vỏ 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

 

+ Tham gia thảo 

luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Hoàn thiện bài 

tập 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15  Thảo luận nhóm và làm bài tập xen kẻ trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Chuyên cần 

 
 

Mỗi buổi 

học 

Điểm 

danh 
Tiêu chí 1 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

- Tất cả bài tập 

cá nhân vẽ 

tayA3 

C1, 

C2, 

C3,  

Tuần 9 
Kiểm tra 

tự luận 
Tiêu chí 2 40% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyê

n cần  

Không  đi  

học 

(<30%). 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 

chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 

đủ,  rất 

chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia 

hoạt động gì 

tại 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

đóng gớp 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, 

trao đổi ý 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi 

Tham gia 

tích cực các 

hoạt động 

tại l ớp: 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

lớp cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

kiến tại lớp. 

Phát biểu 

ít khi có hiệu 

quả. 

ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các 

đóng góp cho 

bài học là 

hiệu quả. 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến 

liên quan 

đến bài học. 

Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

Tiêu chí 2 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Kiến trúc nhà công cộng: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, GS.TS. KTS 

Nguyễn Đức Thiềm, NXB Xây dựng, 2013. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng, GS.TS. KTS Nguyễn Đức Thiềm, Giáo 

trình trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1975. 
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2. Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng. Tập 1. Kiếm trúc nhập môn, GS.TS. 

KTS Nguyễn Đức Thiềm, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 1999. 

3. Góp phần tìm hiểu bản sắc kiến trúc truyền thống Việt Nam, GS.TS. KTS Nguyễn 

Đức Thiềm, NXB Xây dựng Hà Nội, 2000. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào giữa kỳ để lấy điểm giữa kỳ. Nếu 

bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kiến trúc nhà ở 

 Tên tiếng Anh: Housing architecture 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 22 tiết 

Bài tập (BT):  8 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Kiến trúc nhà ở trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan loại 

hình kiến trúc nhà ở, các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đặc điểm, các thành phần 

chính và nguyên lý thiết kế các loại hình nhà ở. Đây chính là những kiến thức cơ sở nền 

tảng quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên 

ngành, các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong 

quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: 

tổng quan về kiến trúc nhà ở, cơ sở thiết kế nhà ở hiện đại, các bộ phận chính của kiến trúc 

nhà ở, kiến trúc nhà ở thấp tầng, kiến trúc chung cư nhiều tầng và kiến trúc chung cư cao 

tầng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích các khái niệm, đặc điểm phân loại của các loại hình kiến trúc nhà 

ở. 

- Nêu và giải thích được nguyên lý thiết kế của các loại hình kiến trúc nhà ở. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức về các loại hình kiến trúc nhà ở vào thiết kế các 

công trình kiến trúc tại trường và thực tế hành nghề sau khi tốt nghiệp . 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức về các loại hình kiến trúc nhà ở để phân tích, 

đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến vấn đề nhà ở. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nêu và giải thích các khái niệm, đặc điểm phân loại của 

các loại hình kiến trúc nhà ở. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C2 
Nêu và giải thích được nguyên lý thiết kế của các loại 

hình kiến trúc nhà ở. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C3 

Áp dụng các kiến thức về các loại hình kiến trúc nhà ở để 

phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt 

ra liên quan đến vấn đề nhà ở. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB            

C2 C C TB          

C3 C C C C  TB     T TB 

Tổng 

hợp HP 
C C C C - TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 Chương 1: Tổng quan về 

kiến trúc nhà ở 

1.1. Khái niệm  

1.2. Đặc điểm và phân loại  

1.3. Sơ lược quá trình phát 

2-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

triển của kiến trúc nhà ở   nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về Cơ 

sở thiết kế nhà 

ở hiện đại 

2, 3 Chương 2: Cơ sở thiết kế nhà 

ở hiện đại 

2.1. Cơ sở về điều kiện tự 

nhiên 

2.2. Cơ sở về xã hội nhân văn 

2.3. Cơ sở về văn hóa truyền 

thống 

2.4. Cơ sở về kinh tế kỹ thuật 

2.5. Kiến trúc nhà ở truyền 

thống tại Việt Nam 

 

4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về Các 

bộ phận chính 

của kiến trúc 

nhà ở 

C1, 

C2 

4, 5 Chương 3: Các bộ phận 

chính của kiến trúc nhà ở 

3.1. Công năng của nhà ở hiện 

đại 

3.2. Các yêu cầu về tâm lý – 

sinh học của không gian ở 

3.3. Các bộ phận chính trong 

nhà ở 

 

4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

Kiến trúc nhà 

ở thấp tầng 

C1, 

C2 

6, 7, 8 Chương 4: Kiến trúc nhà ở 

thấp tầng 

4.1. Khái niệm  

4.2. Đặc điểm và phân loại 

4.3. Đặc điểm của một số loại 

hình nhà ở thấp tầng 

4.4. Các tiêu chẩn và nguyên 

tắc thiết kế 

4-2 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

4.5. Xu hướng phát triển của 

kiến trúc nhà ở thấp tầng 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

Kiến trúc 

chung cư 

nhiều tầng 

9 Kiểm tra giữa kỳ 0-2  + Bài thi tự 

luận  

C1, 

C2 

10, 

11, 12 

Chương 5: Kiến trúc chung 

cư nhiều tầng 

5.1. Khái niệm  

5.2. Đặc điểm và phân loại 

5.3. Thành phần và cấu trúc 

căn hộ trong chung cư nhiều 

tầng 

5.4. Các tiêu chẩn và nguyên 

tắc thiết kế 

5.5. Xu hướng phát triển của 

kiến trúc chung cư nhiều tầng 

 

4-2 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Báo cáo bài 

tập nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

Kiến trúc 

chung cư cao 

tầng 

C1, 

C2, 

C3 

13, 

14, 15 

Chương 6: Kiến trúc chung 

cư cao tầng 

6.1. Khái niệm  

6.2. Đặc điểm và phân loại 

6.3. Thành phần và cấu trúc 

căn hộ trong chung cư cao 

tầng 

6.4. Các tiêu chẩn và nguyên 

tắc thiết kế 

6.5. Xu hướng phát triển của 

kiến trúc chung cư cao tầng 

4-2 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Báo cáo bài 

tập nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Chuẩn bị các 

nội dung thi 

cuối kì theo đề 

cương ôn tập 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 
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Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và thực hiện các thuyết trình theo nhóm trong quá trình học. 

10-15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 4-5 sinh viên, 

- Lựa chọn các nội dung lý thuyết đã học và phân tích trên công trình nhà ở thực 

tế, 

- Mỗi nhóm đăng ký thời điểm thuyết trình, lựa chọn trong khoảng thời gian từ 

tuần 10-15 

- Các nhóm chuẩn bị báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu và trả lời các câu 

hỏi liên quan đến nội dung báo cáo. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân C2, C3 Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn Bài tập nhóm : 

Lựa chọn các nội 

dung lý thuyết đã 

học và phân tích 

trên công trình 

nhà ở thực tế 

C3 Trong 

khoảng từ 

tuần 10-15 

 

Đánh giá 

báo cáo 

theo nhóm 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra giữa 

kỳ 

C1, C2 Tuần 9 Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi cuối kỳ C1, 

C2, C3 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

4-5 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đán

h 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 80% 

số lượng được 

giao. Một số 

bài tập nộp 

chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Hầu hết 

bài tập nộp 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 
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Tiêu 

chí 

đán

h 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong trình 

bày. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Trình bày rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Trình bày 

logic, chi tiết 

và rõ ràng. 

50% 

Tiêu chí 2 – Bài tập nhóm 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Nội 

dung minh 

họa sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong phân 

tích công 

trình nhà ở 

thực tế, một 

số nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự minh 

họa hợp lý, 

chính xác.  

Kết quả phân 

tích chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, minh 

họa chi tiết, 

rõ ràng, logic, 

trình tự 

Minh họa hợp 

lý. Nội dung 

minh họa có 

sự phân tích, 

lý giải cụ thể, 

rõ ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

50% 
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thích chưa 

thuyết phục. 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Kiến trúc nhà ở : Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, Nguyễn Đức Thiềm, NXB 

Xây dựng, 2014. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Sổ tay thiết kế kiến trúc nhà đô thị, Lê Mục Đích (2014), NXB Xây dựng Hà Nội, 

2014. 

2. Quy hoạch xây dựng Đơn vị ở, Phạm Hùng Cường, Lâm Quang Cường, Đặng 

Thái Hoàng, Phạm Thúy Loan, Đàm Thu Trang, NXB Xây dựng Hà Nội, 2009. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện báo cáo theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kiến trúc công nghiệp 

 Tên tiếng Anh: Industrial architecture 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):   

Thực hành (THH) 30 tiết 

Tự học (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Thiết kế kiến trúc công nghiệp là một nội dung kiến thức cơ bản và quan trọng trong 

chương trình đào tạo sinh viên ngành Kiến trúc công trình.  

Để có thể thiết kế loại hình Kiến trúc công nghiệp thì sinh viên cần được cung cấp 

những cơ sở lý luận làm nền tảng. Một trong những cơ sở đó là nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Nhà công nghiệp. Đây cũng chính là những kiến thức mà học phần Kiến trúc công nghiệp 

trang bị cho sinh viên. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, các cơ sở và nguyên tắc thiết kế về 

nhà công nghiệp. 

- Trang bị cho người học giải pháp thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp; 

giải pháp tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí 

nghiệp công nghiệp, giải pháp thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp. 

- Nắm được các chi tiết cấu tạo cơ bản nhà công nghiệp 

Kỹ - Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp để làm việc hiệu quả. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng - Có khả năng ứng dụng kiến thức để thiết kế công trình công nghiệp cơ bản. 

- Vẽ được các chi tiết cấu tạo cơ bản của nhà công nghiệp. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nêu và giải thích được các khái niệm chung về Kiến trúc 

công nghiệp; các cơ sở, các nguyên tắc thiết kế kiến trúc 

công nghiệp 

Hiểu  

C2 

So sánh và đưa ra các giải pháp thiết kế tổng mặt bằng 

các xí nghiệp công nghiệp, giải pháp tổ chức mạng lưới 

giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí 

nghiệp công nghiệp. 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 Vẽ được các chi tiết cấu tạo cơ bản của nhà công nghiệp. 
Vận dụng 

 
 

C4 
Có khả năng thiết kế được kiến trúc các nhà công nghiệp 

cơ bản 

Vận dụng 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C            

C2  C C   TB     T  

C3  C    TB       

C4  C  C  TB      TB 

Tổng 

hợp HP 
C C C C - TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Chương 1: Tổng quan về 

kiến trúc công nghiệp 

1.1.Khái niệm về kiến trúc 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

Công nghiệp  

1.2.Tình hình xây dựng Công 

nghiệp ở nước ta và trên Thế 

giới 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

thiết kế tổng 

mặt bằng xí 

nghiệp 

1, 2, 

3,  

Chương 2: Thiết kế tổng 

mặt bằng các xí nghiệp công 

nghiệp 

2.1.Nhiệm vụ, nội dung và 

những yêu cầu chủ yếu  

2.2.Các cơ sở cần thiết để 

thiết kế thiết kế Tổng mặt 

bằng XNCN  

2.3.Các nguyên tắc cơ bản 

khi nghiên cứu thiết kế quy 

hoạch - kiến trúc và xây 

dựng các XNCN  

2.4.Các giải pháp quy hoạch 

không gian - mặt bằng các xí 

nghiệp công nghiệp  

2.5.Quy hoạch khu trước Xí 

nghiệp 

2.6.Mở rộng xí nghiệp công 

nghiệp 

7-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

mạng lưới 

giao thông và 

hoàn thiện 

khu đất xí 

nghiệp 

C1, 

C2 

4 

Chương 3: Tổ chức mạng 

lưới giao thông, cung cấp kỹ 

thuật và hoàn thiện khu đất 

xí nghiệp công nghiệp 

3.1.Tổ chức mạng lưới giao 

thông vận chuyển trong xí 

nghiệp  

3.2.Tổ chức mạng lưới cung 

cấp kỹ thuật trong khu đất xí 

nghiệp  

3.3.Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

3-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về cơ 

sở thiết kế 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

thuật để so sánh các phương 

án tổng mặt bằng xí nghiệp 

công nghiệp 

nhà công 

nghiệp 

5,6 

Chương 4: Những cơ sở của 

thiết kế kiến trúc nhà công 

nghiệp 

4.1.Phân loại nhà công 

nghiệp  

4.2.Các tài liệu về công nghệ 

sản xuất  

4.3.Thiết bị vận chuyển nâng 

trong Nhà công nghiệp  

4.4.Hệ thống kỹ thuật  

Những đặc điểm điều phối 

môđun, thống nhất hóa và 

điển hình hóa nhà công 

nghiệp 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

thiết kế nhà 

công nghiệp 

C1, 

C2, 

C4 

7 
Kiểm tra giữa kỳ 0-1  + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2 

7, 8, 

9 ,10 

Chương 5: Thiết kế kiến 

trúc nhà công nghiệp 

5.1.Yêu cầu và nguyên tắc 

chung  

5.2.Thiết kế kiến trúc Nhà 

công nghiệp 1 tầng  

5.3.Thiết kế kiến trúc Nhà 

công nghiệp nhiều tầng 

5.4.Nhà và phòng phục vụ 

quản lý – sinh hoạt trong nhà 

công nghiệp 

11-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận.  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

thiết kế cấu 

tạo nhà và 

công trình 

công nghiệp 

C1, 

C2, 

C4 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

Chương 6: Thiết kế cấu tạo 

kiến trúc nhà và công trình 

công nghiệp 

6.1.Nguyên tắc chung thiết 

kế cấu tạo kiến trúc nhà công 

nghiệp 

6.2.Kết cấu chịu lực nhà 

0-30 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận.  

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Thực hành 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

THH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

công nghiệp 

6.3.Kết cấu bao che nhà công 

nghiệp 

6.4.Nền, sàn và các kết cấu 

phụ 

vẽ trên giấy 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Vẽ bài tập  

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Chuyên cần 

 
 

Mỗi buổi 

học 

Điểm 

danh 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập cá 

nhân 

- Tất cả bài tập 

chi tiết cấu tạo 

vẽ tay giấy A3 

C1, 

C2, 

C3, 

C4  

Tuần 15 
Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyê

n cần  

Không  đi  

học 

(<30%). 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 

chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 

đủ,  rất 

chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia 

hoạt động gì 

tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

đóng gớp 

cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, 

trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu 

ít khi có hiệu 

quả. 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi 

ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các 

đóng góp cho 

bài học là 

hiệu quả. 

Tham gia 

tích cực các 

hoạt động 

tại l ớp: 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến 

liên quan 

đến bài học. 

Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong khi vẽ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Vẽ 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Vẽ đẹp, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 
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15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Thiết kế kiến trúc công nghiệp, Nguyễn Minh Thái, NXB Xây dựng 2004. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Kiến trúc công nghiệp, Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển, NXB Xây dựng, Hà Nội, 

2001.  

2. Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Tạ Trường Xuân, Nxb Xây dựng, Hà Nội 1997. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao 

chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Lịch sử kiến trúc 

 Tên tiếng Anh: Architecture history 

2. Số tín chỉ:  3 (3-0) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS.KTS Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  ThS.KTS Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Lịch sử kiến trúc giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về lịch sử hình 

thành , phát triển của các loại hình và trào lưu kiến trúc của thế giới từ thời kỳ nguyên thuỷ 

đến thế kỷ XX; những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của một số dòng kiến trúc tiêu 

biểu của Việt Nam. Từ đó cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý luận làm nền tảng cho 

việc thiết kế kiến trúc. Đây chính là những kiến thức cơ sở lý luận quan trọng, rất cần thiết 

cho sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành 

thiết kế - Đồ án môn học của ngành Kiến trúc công trình và trong quá trình làm việc thực 

tế sau khi ra trường. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được lịch sử hình thành – phát triển của các loại hình và trào lưu kiến trúc của 

thế giới từ thời kỳ nguyên thủy đến thế kỷ XX 

Nắm được lịch sử phát triển của một số dòng diến trúc tiêu biểu của Việt Nam từ  thời 

kỳ phong kiến trở về trước. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng đánh giá, xác định các công trình kiến trúc thuộc loại hình kiến trúc, 

trào lưu kiến trúc nào. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Ứng dụng các kiến thức, kỹ năng học được trong học phần này vào việc học các 

môn học chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học, tự tìm hiểu mở rộng kiến thức về lịch sử nói chung và lịch sử 

kiến trúc nói riêng. 

- Có khả năng làm việc nhóm và thuyết trình về các vấn đề có liên quan đến lịch sử 

kiến trúc, kỹ năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt 

đời 

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 

- Tạo những cơ sở nền tảng để hình thành và phát triển khả năng sáng tạo. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình cho sinh viên về các vấn 

đề có liên quan đến lịch sử kiến trúc, kỹ năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền 

tảng cho khả năng học tập suốt đời.. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm được lịch sử hình thành – phát triển của các loại 

hình và trào lưu kiến trúc của thế giới từ thời kỳ nguyên 

thủy đến thế kỷ XX 

Nắm được lịch sử phát triển của một số dòng diến trúc 

tiêu biểu của Việt Nam từ  thời kỳ phong kiến trở về 

trước. 

Nhớ hiểu  

C2 

Có khả năng đánh giá, xác định các công trình kiến trúc 

thuộc loại hình kiến trúc, trào lưu kiến trúc nào. 

Ứng dụng các kiến thức, kỹ năng học được trong học 

phần này vào việc học các môn học chuyên ngành 

Vận dụng  

C3 

Có khả năng làm việc nhóm và thuyết trình về các vấn đề 

có liên quan đến lịch sử kiến trúc, kỹ năng phản biện, tự 

nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt 

đời.. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C  TB     T TB 

C2 C C C C  TB     T TB 

C3 C C C C  TB     T TB 

Tổng C C C C  TB     T TB 
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hợp HP 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Phần 1: Lịch sử kiến trúc 

phương Tây 

Chương 1: Kiến trúc xã hội 

nguyên thủy 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc 

- Các công trình tiêu biểu 

theo từng thời kỳ 

- Thuyết trình nhóm  

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

2 

Chương 2: Kiến trúc Ai Cập 

cổ đại 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc 

- Các loại hình kiến trúc 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

3 

Chương 3: Kiến trúc Tây Á 

cổ đại 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc 

- Các loại hình kiến trúc 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

4 
Chương 4: Kiến trúc Hy 

Lạp cổ đại 

3-0 + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc và các 

công trình tiêu biểu 

- Các loại hình kiến trúc Hy 

Lạp chính thống 

- Thuyết trình nhóm 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C3 

5 

Chương 5: Kiến trúc La Mã 

cổ đại 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc  

- Các loại hình kiến trúc tiêu 

biểu 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

6 

Chương 6: Kiến trúc 

Byzantine 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc  

- Các loại hình kiến trúc tiêu 

biểu 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

7 

Chương 7: Kiến trúc 

Romanesque 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

xã hội 

- Các thời kì lịch sử 

- Đặc điểm kiến trúc  

- Các loại hình kiến trúc tiêu 

biểu 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

8 
Chương 8: Kiến trúc Gothic 

- Các ảnh hưởng tự nhiên và 

3-0 + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

xã hội 

- Đặc điểm kiến trúc 

- Các thời kì phát triển 

- Đặc điểm kiến trúc  

- Các loại hình kiến trúc tiêu 

biểu 

- Thuyết trình nhóm 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C3 

9 

Chương 9: Kiến trúc Phục 

hưng Châu Âu 

- Các ảnh hưởng xã hội thời 

kì Phục Hưng 

- Đặc điểm chung của Kiến 

trúc Phục hưng 

- Kiến trúc Phục hưng Italia 

- Kiến trúc Phục hưng Pháp 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

10 

Chương 10: Kiến trúc Cận 

đại giai đoạn 1 

- Các ảnh hưởng xã hội  

- Các trào lưu kiến trúc Cận 

đại giai đoạn 1 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

11 

Chương 11: Kiến trúc Cận 

đại giai đoạn 2 

- Các ảnh hưởng xã hội  

- Các trào lưu kiến trúc Cận 

đại giai đoạn 2 

- Thuyết trình nhóm 

3-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

12, 

13 

Chương 12: Kiến trúc hiện 

đại 

6-0 + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

- Các ảnh hưởng xã hội  

- Đặc điểm kiến trúc 

- Các trào lưu kiến trúc tiêu 

biểu 

- Thuyết trình nhóm 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C3 

14,15 

Phần 2: Lịch sử kiến trúc 

Việt Nam  

- Các ảnh hương tự nhiên và 

xã hội 

- Các dòng kiến trúc tiêu 

biểu 

- Thuyết trình nhóm 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Trình bày slide 

theo nhóm 

Về nhà: 

+ Làm Slide 

thuyết trình 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài kiểm tra 

cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-15 Thảo luận và làm bài tập cá nhân trong quá trình học 

2 đến 

15 

Bài tập 

- Sinh viên làm bài tập lớn theo yêu cầu của giáo viên 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Đặt câu hỏi 

C1, 

C2, 

C3, 

 

Mỗi buổi 

học 

Vấn đáp 

cá nhân 
Tiêu chí 3 10% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài tập tuần, 

bài tập lớn 

Giáo viên giao 

các bài tập làm 

tại lớp và bài tập 

lớn ở nhà 

C1, 

C2, 

C3,  

 

 

 

 

 

 

Từ tuần 1 

đến 15 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

bản vẽ tại 

lớp 

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

bản vẽ bài 

tập lớn   

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài kiểm tra 

C1, 

C2, 

C3,  

Tuần thi 
Đánh giá 

bài thi 
Tiêu chí1 50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót  

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong 

câu trả lời, 

lập luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn 

gọn, rõ 

ràng, đầy 

đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  

trả  lời;  lập 

luận, giải 

thích cho 

câu hỏi 

hoàn toàn 

thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

3. Bài giảng môn Lịch sử kiến trúc, Giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật giảng dạy 

biên soạn, 2020 

- Tài liệu tham khảo: 

6. Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới, Tập 1&2, Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn 

Đỉnh, NXB Xây dựng Hà Nội, 2006. 

7. Kiến trúc cổ Việt Nam, Vũ Văn Tang, NXB Xây dựng Hà Nội, 1999. 

8. Lịch sử kiến trúc Phương Tây, Trần Văn Khải, NXB Giao thông vận tải, 2000. 

9. Kiến trúc Việt Nam – Các dòng tiêu biểu, Trường ĐH Kiến trúc thành phố Hồ 

Chí Minh, 1991. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 
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- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: …………… Tên học phần: Quy hoạch đô thị 1 

 Tên tiếng Anh: Urban Planning 1 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2  TS. KTS. Phan Bảo An 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Quy hoạch đô thị trang bị cho sinh viên những khái niệm về đô thị, quy 

hoạch xây dựng đô thị và quá trình đô thị hóa hiện nay. Đây chính là những kiến thức cơ 

bản nhất giúp sinh viên làm quen với công tác quy hoạch đô thị trong các đồ án tại trường 

và công việc thực tế sau này. Nội dung của môn Quy hoạch đô thị bao gồm: khái niệm về 

đô thị và quy hoạch đô thị, thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị, thiết kế quy hoạch chi tiết đô 

thị, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích được các khái niệm chung về đô thị và quy hoạch đô thị. 

- Nêu và giải thích được nguyên nhân đô thị hóa, bùng nổ dân số, phương pháp quy 

hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và công tác quản lý xây dựng đô thị. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng ứng dụng để thiết kế các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc chỉnh 

trang đô thị. 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học cho sinh 

viên. 

- Làm việc và hợp tác với 1 nhóm người học tích cực và có hiệu quả 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Giải thích được các khái niệm chung về đô thị và quy 

hoạch đô thị. 
Hiểu  

C2 

Giải thích được nguyên nhân đô thị hóa, bùng nổ dân số, 

phương pháp quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và 

công tác quản lý xây dựng đô thị. 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 

Áp dụng các kiến thức về quy hoạch để giải quyết các bài 

tập về quy hoạch phát triển một khu vực đô thị (khu dân 

cư hoặc khu công nghiệp) 

Vận dụng  

C4 

Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình chủ đề liên 

quan đến quy hoạch phát triển đô thị 

Vận dụng  

C5 
Đề xuất được các giải pháp quy hoạch mới, tương thích 

với điều kiện cho trước của khu vực cần quy hoạch 

Phân tích 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2 C            

C3  C C         TB 

C4      TB -      

C5    C -   - - - T  

Tổng 

hợp HP 
C C C C - TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2, 

3 

Chương 1: Khái niệm về đô 

thị và quy hoạch xây dựng 

6-0 + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

đô thị 

1.1 Đô thị 

1.2 Quy hoạch đô thị 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về đô 

thị và quy 

hoạch đô thị 

C3, 

C4 

4, 5, 

6, 7, 

8 

Chương 2: Thiết kế quy 

hoạch tổng thể đô thị 

2.1 Quy mô, tính chất trong 

thiết kế quy hoạch đô thị 

2.2 Đánh giá hiện trạng đất 

đai 

2.3 Các thành phần đất đai 

trong quy hoạch đô thị 

2.4 Định hướng phát triển đô 

thị 

2.5 Quy hoạch sử dụng đất 

đai đô thị 

 

10-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Bài tập lớn 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

thiết kế quy 

hoạch tổng 

thể đô thị 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

8 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  
+ Bài thi tự 

luận  

C1, 

C2, 

C3 

9, 10, 

11, 

12 

Chương 3: Thiết kế quy 

hoạch chi tiết đô thị 

3.1 Xác định các yêu tố ảnh 

hưởng đến quy hoạch khu đất 

3.2 Phân tích đánh giá khu 

đất và nhiệm vụ quy hoạch 

3.3 Bố cục quy hoạch kiến 

trúc 

3.4 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật của quy hoạch chi tiết 

8-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Bài tập lớn 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về quy 

hoạch chi tiết 

đô thị 

13, 

14, 

Chương 4: Quản lý quy 

hoạch và xây dựng đô thị 

4.1 Khái niệm cơ bản 

4.2 Định hướng công tác 

quản lý quy hoạch đô thị 

4.3 Quản lý nhà nước về quy 

hoạch và xây dựng đô thị 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

quản lý quy 

hoạch và xây 

dựng đô thị 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

15 

Báo cáo bài tập lớn 

 

0-2  Trên lớp: 

+ Báo cáo 

thuyết trình 

bài tập  

Về nhà: 

+ Tự ôn tập 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 
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Tuần Nội dung hoạt động 

4 đến 9 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 3 sinh viên nghiên cứu, lựa chọn 1 khu vực cần lập quy hoạch  

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế quy hoạch vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân bài tập tìm 

hiểu, nghiên 

cứu, lựa chọn 1 

khu vực cần lập 

quy hoạch  

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

 

 

 

 

 

 

Tuần 15 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 9 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

tập được 

giao 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  

có  hoặc  

nội dung 

được 

trình bày 

trong báo 

cáo 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  

đủ  theo  

yêu  cầu. 

Kết quả 

thiết kế 

chưa đáp 

ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong thiết 

kế quy 

hoạch, một 

số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  Kết  

quả thiết kế 

quy hoạch 

chưa có giải 

thích cụ thể, 

chưa thuyết 

phục. 

Đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu, 

tính 

toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình 

tự 

tính toán hợp lý. 

Kết quả quy 

hoạch và các 

phân tích, lý giải 

cụ thể, rõ ràng 

và thuyết phục. 

50% 



309 
 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Kết 

quả 

thiết 

kế 

quy 

hoạch 

Không  

có  hoặc  

kết quả 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. 

Nhưng 

giải pháp 

không chi 

tiết và cho 

kết không 

đúng theo 

yêu cầu 

đặt ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Giải 

pháp chi 

tiết chưa 

đúng theo 

yêu cầu 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Giải pháp 

quy hoạch chi 

tiết cho kết quả 

gần đúng theo 

yêu cầu đặt ra.   

Kết quả phù hợp 

theo yêu  cầu. 

Giải pháp quy 

hoạch chi tiết 

cho kết quả 

chính xác theo 

yêu cầu đặt ra.   
50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

 1. Nguyễn Thế Bá, Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng 

Hà Nội, 1997. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Trần Đình Hiếu, Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, ĐH Khoa học – Đại học 

Huế, 2014. 

2. Phạm Thị Xuân Thọ, Địa lý đô thị, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 
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- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Quy hoạch đô thị 2 

 Tên tiếng Anh: Urban planning 2 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Thực hành (ThH):    

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Bảo An 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Quy hoạch đô thị 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Quy hoạch đô thị được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về thiết kế quy hoạch đô thị. 

Nội dung cơ bản của học phần (tiếp theo phần Quy hoạch đô thị 1): Học phần Quy 

hoạch đô thị 2 cung cấp cho sinh viên phương pháp lý luận và đặt vấn đề về thiết kế quy 

hoạch đô thị (xác lập mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế); phương pháp nghiên cứu dữ liệu phục 

vụ quy hoạch (thu thập dữ liệu dân số, hiện trạng đô thị về kinh tế - văn hoá  - môi 

trường...); các nguyên tắc thiết kế và quy hoạch tổng thể đô thị, thiết kế quy hoạch chi tiết 

đô thị, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị. 

Học phần Quy hoạch đô thị 2 cung cấp cho người học các kiến thức về lập đồ án quy 

hoạch và thiết kế quy hoạch. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

 Nắm và hiểu được các định nghĩa, thuật ngữ, khái niệm trong thực hiện công 

tác quy hoạch đô thị;  

 Giải thích được mục tiêu, phương pháp và đối tượng thực hiện quy hoạch; 

 Nắm và hiểu rõ lý do của công tác quy hoạch đô thị; hiểu tác động của quá 

trình đô thị hoá trong đời sống số thị hiện tại; 

 Nắm bắt được các nguyên lý chính của lý luận quy hoạch đô thị, các xu thế 

phát triển của quy hoạch đô thị hiện nay.  

 Nhớ và nêu được ít nhất một mô hình lý luận về đô thị hiện đại. 

 Quan tâm đến lịch sử phát triển đô thị, và thấy được tầm quan trọng của môn 

học Quy hoạch đô thị đối với công tác quy hoạch và phát triển đô thị;  

 Hiểu được vai trò của Quy hoạch đô thị trong thiết kế kiến trúc; hiểu được 

mục tiêu của môn học Quy hoạch đô thị đối với kiến trúc sư hành nghề trong tương 

lai. 

Kỹ 

năng 

 Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học trong thực hành đồ án quy hoạch 

(1 và 2), thực hành được các giải pháp quy hoạch trong các bài tập do giảng viên 

yêu cầu; 

 Có khả năng nắm bắt được các yếu tố kỹ thuật để phân tích và đánh giá thực 

trạng phát triển đô thị, xác định các tiêu chí chính, quan trọng ảnh hưởng đến quá 

trình phát triển đô thị và lấy làm cơ sở để xây dựng quy hoạch đô thị; 

  Có kỹ năng làm việc và thảo luận nhóm, kỹ năng tự tổ chức nghiên cứu, tìm 

kiếm tài liệu và tổng hợp những cứ liệu phát triển đô thị thành hệ thống bài phân 

tích, lý luận để trình bày. Phát triển năng lực phân tích vấn đề, đặt vấn đề và đánh 

giá kết quả điều tra. 

  Có khả năng tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời. 

Thái độ 

 Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức đã học 

vào thiết kế quy hoạch đô thị, quy hoạch kiến trúc trong đô thị;  

 Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

 Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả Thang đo Bloom 
Năng lực 

CDIO 

C1 

+ Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản 

về quy hoạch đô thị; 

+ Hiểu được các thuật ngữ cơ bản về quy hoạch đô 

thị; 

+ Hiểu được các nguyên tắc, quy định về thiết kế 

quy hoạch đô thị; 

+ Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của quy 

hoạch đô thị trong phát triển và xây dựng thiết kế 

kiến trúc; 

Hiểu 1.2, 1.3 
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+ Hiểu được các nguyên tắc thiết kế quy hoạch đô 

thị trong quá khứ, hiện tại và dự báo xu hướng phát 

triển đô thị trong tương lai. 

C2 

+ Giải thích và sử dụng được các phương pháp thiết 

kế quy hoạch đô thị. 

+ Vận dụng các kiến thức lý thuyết để thực hành 

Đồ án quy hoạch 

+ Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích mô 

hình đô thị  

Hiểu 

Áp dụng 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 

C3 

+ Nghiên cứu và vận dụng thiết kế đô thị cho 

trường hợp cụ thể;  

+ Hiểu các thuật ngữ, nguyên lý, thông số kỹ thuật 

trong trình bày và đọc bản vẽ quy hoạch; 

+ Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để phân 

tích đặc điểm quy hoạch của đô thị. 

Vận dụng 4.3, 4.4 

C4 

+ Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm 

làm việc hiệu quả,  

+ Có khả năng viết báo cáo và thuyết trình về vấn 

đề nghiên cứu; 

+ Có khả năng lập đồ án quy hoạch đảm bảo theo 

yêu cầu thiết kế. 

Vận dụng 
4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 

C5 

+ Có khả năng đề xuất các phương án thiết kế quy 

hoạch đô thị trên cơ sở thu thập dữ liệu; 

+ Có phương pháp nghiên cứu, tìm ý tưởng nghiên 

cứu về các vấn đề đô thị phục vụ công tác quy 

hoạch đô thị. 

+ Có khả năng tư duy về xu hướng phát triển đô thị 

theo định hướng quy hoạch vùng, quy hoạch tổng 

thể… 

Phân tích 

Sáng tạo 
5.2, 5.3 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C - - - - - - - - - 

C2 C C - - - - - - - - - - 

C3 - C TB TB - - C - C - - TB 

C4 - - - C - - T - - - - - 

C5 - - - C TB TB - - - - - - 

Tổng 

hợp HP 
C C T C TB TB TB  C   TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-).  

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết (01 tín chỉ)/buổi.  

Học phần có kiểm tra giữa kỳ, Bài tập lớn và thi cuối kỳ. 
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12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

1, 2 

Giới thiệu về chương trình, 

mục tiêu, yêu cầu của môn học 

Chương 1: Đô thị hoá và xu 

hướng quy hoạch 

1. Lịch sử phát triển đô thị  

2. Đô thị hoá và xu hướng phát 

triển đô thị. 

3. Xu thế, quan điểm, lý luận về 

phát triển quy hoạch đô thị 

4. Các đô thị tiêu biểu  

3/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm. 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, C2, 

3 

Chương 2: Các lý luận về quy 

hoạch hiện đại 

1. Lý luận về quy hoạch 

2. Đồ án quy hoạch thực tế 

3. Giới thiệu một số phương án 

quy hoạch  

4. Phân tích các đặc điểm về 

quy hoạch 

3/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

Phân tích đô thị  

C1, C2, 

C3,  

4, 5 

Chương 3: Thiết kế quy hoạch 

chung, cải tạo và xây dựng đô 

thị 

1. Quy hoạch chung xây dựng 

đô thị 

2. Xây dựng các tiền đề phát 

triển đô thị 

3. Định hướng phát triển không 

gian đô thị 

4. Định hướng quy hoạch cải 

tạo và xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật 

5. Quy hoạch theo chu kỳ 5-10 

năm 

6/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

C1, C2, 

C3,  

KT Kiểm tra giữa kỳ 0-1 
 

Làm bài kiểm tra 
C1, C2, 

C3. 

6 

Chương 4: Quy hoạch các khu 

chức năng trong đô thị 

1. Quy hoạch xây dựng khu 

công nghiệp 

8/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

C1, C2, 

C3,  
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Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

2. Quy hoạch xây dựng khu kho 

tàng 

3. Quy hoạch xây dựng khu đất 

dân dụng 

4. Quy hoạch xây dựng khu 

trung tâm đô thị và hệ thống 

dịch vụ công cộng đô thị 

5. Quy hoạch hệ thống giao 

thông đô thị 

6. Quy hoạch cây xanh đô thị 

7. Quy hoạch các khu đất đặc 

biệt 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà. 

7 

Chương 5: Thiết kế quy hoạch 

chi tiết đô thị 

1. Xác định các yếu tố ảnh 

hưởng khu đất 

2. Phân tích các đặc điểm khu 

đất 

3. Lập kế hoạch và xác định 

nhiệm vụ quy hoạch 

4. Thực hiện thiết kế theo chỉ 

tiêu kỹ thuật 

3/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Giải 

quyết bài 

tập. 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập. 

C1, C2, 

C3, C4. 

8 

Chương 6: Quy hoạch cải tạo 

1. Ý nghĩa, mục đích 

2. Nội dung của quy hoạch cải 

tạo 

2.1. Cải tạo khu nhà ở 

2.2. Cải tạo hệ thống giao 

thông 

2.3. Cải tạo các KCN, tổ chức 

sản xuất 

2.4. Cải tạo các khu vực khác 

3. Phân đợt trong quy hoạch cải 

tạo 

3.1. Phương pháp thực hiện 

3.2. Các phương thức 

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập. 

C4 

9 
Chương 7: Quản lý quy hoạch 

và xây dựng đô thị 
3/0 

+ Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 
C4; C5 
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Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

1. Khái niệm 

2. Thực trạng và định hướng 

quản lý quy hoạch 

3. Tổ chức quản lý nhà nước về 

quy hoạch và xây dựng đô thị. 

4. Giới thiệu một số đồ án quy 

hoạch ở Việt Nam 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập. 

10 Báo cáo bài tập lớn 3-0  

Trên lớp: 

+ Báo cáo Bài tập 

lớn. 

C3, C4, 

C5. 

Thi 

học 

kỳ 

Thi kiểm tra cuối kỳ   + Bài thi tự luận 
C1, C2, 

C3, C5. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

3-9 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

5-10 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, 

- Tổng hợp các lý thuyết về quy hoạch đô thị; 

- Xây dựng báo cáo về quy hoạch đô thị; 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu; trình bày để hoàn thiện 

và nộp báo cáo làm Bài tập lớn. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Kiểm tra 

giữa kỳ 
Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Thực hiện: 

Bài tập theo yêu 

cầu của giảng 

viên: thực hiện 

tổng hợp các dữ 

liệu, thông tin để 

phục vụ quy 

hoạch 

Biết cách tổng 

hợp số liệu 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   
Tiêu chí 3 10% 



317 
 

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Thi tự luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C5 

Tuần thi 
Báo cáo 

nhóm 

Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 

Tiêu chí 1 – Bài kiểm tra giữa kỳ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn

g số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp 

bài 

Bài làm 

không đủ 

thành phần 

50% số 

lượng được 

giao 

Nộp Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài chưa 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài 

đúng thời 

gian quy 

định. 

30% 

Nội 

dung 

bài tập 

Nội dung bài 

làm không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài làm 

không đầy 

đủ, một số 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài làm 

đầy đủ, đúng yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng còn một số 

sai sót trong phân 

tích, đánh giá và 

vận dụng các kiến 

thức đã học 

Nội dung 

bài làm 

đầy đủ, 

hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài làm đầy 

đủ, hợp lý, 

trình bày 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, khoa 

học. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương 

pháp trình 

bày sai, 

không đáp 

ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, trình bày 

chi tiết, rõ ràng, 

logic. 

Kết quả nghiên 

cứu có phân 

tích, lý giải cụ 

thể, rõ ràng và 

thuyết phục. 

30% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Kết quả 

nghiên 

cứu 

Không có 

hoặc kết 

quả không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu cầu. 

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu. Nhưng 

còn nhiều 

điểm chưa 

phù hợp. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Kết quả phù hợp 

theo yêu cầu. 

Đáp ứng nhiệm 

vụ của bài tập. 

70% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  câu 

trả lời hoàn 

toàn 

không liên 

quan đến câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

như  không 

liên, không 

tập trung vào 

trọng tâm 

của câu hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời.  

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; 

tự tin  trong 

câu trả lời; 

lập luận, giải 

thích cho câu 

hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

+ Giáo trình bắt buộc: Bài giảng Quy hoạch đô thị 2 - Tài liệu lưu hành nội bộ  

+ Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Thế Bá, (2011), Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, NXB Xây 

Dựng, Hà Nội. 

2. Trần Trọng Hanh, (2015), Quy hoạch vùng, NXB Xây dựng, Hà Nội. 

3. Phạm Kim Giao, (2011), Quy hoạch vùng, NXB Xây dựng, Hà Nội. 

4. Nguyễn Đăng Sơn, (2011), Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý 

đô thị (Tập 1), NXB Xây dựng, Hà Nội. 

5. Đàm Trung Phường (2011), Lịch sử đô thị Việt Nam, NXB Xây dựng, Hà Nội 

6. Nguyễn Sỹ Quế (2012), Lịch sử đô thị, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

7. Võ Kim Cương (2013), Chính sách đô thị, tầm nhìn bao quát và hệ thống của 

nhà quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội 

8. Đặng Đức Quang (2011), Thị tứ làng xã, NXB Xây dựng, Hà Nội 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 
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- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Bảo An 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Kiến trúc sinh khí hậu 

 Tên tiếng Anh: Bioclimatic Architecture  

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 22.5 tiết 

Thực hành (ThH):  15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Kiến trúc sinh khí hậu trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về 

kiến trúc bền vững, kiến trúc sinh khí hậu, các chiến lược thiết kế sinh khí hậu và kỹ năng 

đưa ra các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững 

cho kiến trúc. Đây chính là những kiến thức cơ sở quan trọng, rất cần thiết và là kim chỉ 

nam cho sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực 

hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành nghề 

thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: tổng quan về kiến trúc sinh khí hậu, khí hậu 

đô thị và khí hậu khu xây dựng, tiện nghi sinh khí hậu, phương pháp phân tích số liệu khí 

tượng ngoài nhà theo sinh khí hậu, các chiến lược thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc, các 

giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích được các khái niệm kiến trúc bền vững, kiến trúc sinh khí hậu, tiện 

nghi nhiệt và xu hướng phát triển của kiến trúc bền vững. 

- Nêu và giải thích được các chiến lược thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Nêu và giải thích được các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức nêu trên để giải thích, tư vấn và giải quyết các 

vấn đề về kiến trúc bền vững trong thực tế. 

- Có khả năng áp dụng các chiến lược thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc đề đề xuất 

các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu cho các công trình kiến trúc. 

- Có khả năng phân tích, tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học 

phần tiếp theo. 

- Tạo những cơ sở nền tảng để hình thành và phát triển khả năng sáng tạo theo định 

hướng phát triển bền vững cho kiến trúc. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình cho sinh viên. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

- Có trách nhiệm đối với sự phát triển kiến trúc bền vững trong hoạt động nghề 

nghiệp sau khi ra trường. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nêu và giải thích được: các khái niệm kiến trúc bền vững; 

kiến trúc sinh khí hậu; tiện nghi nhiệt; xu hướng phát 

triển của kiến trúc bền vững. 

Nhớ - Hiểu  

C2 
Nêu và giải thích được các chiến lược và giải pháp thiết 

kế kiến trúc theo sinh khí hậu.. 
Nhớ - Hiểu  

C3 
Áp dụng các kiến thức nêu trên để giải thích, tư vấn và 

đánh giá các vấn đề về kiến trúc bền vững trong thực tế. 

Vận dụng – 

Đánh giá 
 

C4 

Có khả năng đề xuất các giải pháp thiết kế kiến trúc theo 

sinh khí hậu cho các công trình kiến trúc - Bài tập thiết kế 

kiến trúc sinh khí hậu - theo yêu cầu của giảng viên. 

Sáng tạo  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB TB TB TB        TB 

C2 C C TB TB        TB 

C3   C C  TB    TB T C 

C4 C C  C TB TB    TB T C  

Tổng 

hợp HP 

C C C C  TB TB    TB T C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  
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Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 Chương I: Tổng 

quan về kiến 

trúc sinh khí hậu  

1. Bối cảnh và 

lịch sử phát triển 

của một số trào 

lưu của kiến trúc 

bền vững  

2. Khái niệm 

chung về kiến trúc 

sinh khí hậu 

3. Tổng quan về 

kiến trúc sinh khí 

hậu trên thế giới 

và Việt Nam 

2-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Khí hậu 

đô thị và khí hậu 

khu xây dựng” 

C1, 

C2 

2 Chương II: Khí 

hậu đô thị và khí 

hậu khu xây 

dựng 

1. Các yếu tố vị trí 

địa lý 

2. Đặc điểm khí 

hậu, Thực vật 

3. Những đặc 

điểm đặc biệt 

4. Khí hậu đô thị 

5. Khí hậu khu 

xây dựng 

2-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Ra đề bài,  

chia nhóm và 

hướng dẫn 

thực hiện “Bài 

tập thiết kế 

kiến trúc sinh 

khí hậu” 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Tiện 

nghi sinh khí 

hậu” 

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

C1, 

C2, 

C3 

 

3, 4 Chương III: Tiện 

nghi sinh khí hậu 

1. Sự sản sinh 

nhiệt của cơ thể 

người 

2. Sự trao đổi 

nhiệt giữa cơ thể 

và môi trường  

3. Tiện nghi nhiệt 

8-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Phương 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

4. Tiêu chuẩn tiện 

nghi 

5. Một số biểu đồ 

sinh khí hậu xây 

dựng trên thế giới 

và Việt Nam  

pháp phân tích 

số liệu khí tượng 

ngoài nhà theo 

sinh khí hậu” 

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

5 Chương IV: 

Phương pháp 

phân tích số liệu 

khí tượng ngoài 

nhà theo sinh khí 

hậu 

1. Phân tích số 

liệu theo giờ trong 

ngày 

2. Phân tích số 

liệu theo biến 

trình tháng 

3. Một số phương 

pháp phân tích 

phổ biến trên thế 

giới hiện nay 

2-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Các 

chiến lược thiết 

kế sinh khí hậu 

trong kiến trúc” 

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

C1, 

C2, 

C3 

 

5, 6, 

7, 8 

Chương V: Các 

chiến lược thiết 

kế sinh khí hậu 

trong kiến trúc 

1. Tổng quan về 

chiến lược thiết kế 

sinh khí hậu trong 

kiến trúc 

2. Một số chiến 

lược phổ biến 

thiết kế sinh khí 

hậu trong kiến 

trúc 

6-0 2-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

thực hiện “Bài 

tập”  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Các giải 

pháp thiết kế 

kiến trúc theo 

sinh khí hậu” 

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

C2, 

C3, 

C4 

9, 10, 

11, 

Chương V: Các 

giải pháp thiết kế 

8-0 6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C2, 

C3, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

12, 

13, 

14, 

15 

kiến trúc theo 

sinh khí hậu 

1. Thông gió tự 

nhiên 

2. Che nắng 

3. Cây xanh và 

mặt nước 

4. Cách nhiệt 

5. Làm mát nhờ 

đất 

6. Một số công 

trình tiêu biểu về 

kiến trúc sinh khí 

hậu trên thế giới 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Thảo luận về 

ý tưởng thiết 

kế trong “Bài 

tập”  

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ    + Bài thi tự luận C1, 

C2,  

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

- Mỗi nhóm 4-5 sinh viên. 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-14 
Thảo luận và làm “Bài tập thiết kế kiến trúc sinh khí hậu” theo nhóm trong quá 

trình học 

15 

- Sửa ý tưởng thiết kế trong “Bài tập thiết kế kiến trúc sinh khí hậu”. 

- Các nhóm hoàn thiện ý tưởng và thể hiện ý tưởng trên giấy A4 - đóng thành 

tập. 

- Nộp bài tập trước khi thi kết thúc học phần. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

Chuyên cần và 

tham gia thảo 

luận tại lớp 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập thiết 

kế kiến trúc 

sinh khí hậu 

Sinh viên được 

giao nhiệm vụ 

theo nhóm 

C3, 

C4 

Nộp bài 

trước khi 

thi cuối kỳ 

Đánh giá 

Bài tập 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

tự luận 

2 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Thi kết thúc 

học phần 

C1, 

C2, 

C3. 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi 

học 

(<30%). 

Đi  học không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt 

động gì tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

góp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá bài tập - “Bài tập thiết kế kiến trúc sinh khí hậu” 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

và 

thành 

phần 

Bài 

tập  

Không 

nộp 

Bài tập. 

Có nộp. 

Bài tập  đủ 

60% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập đủ 

80% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập đủ 

100% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

20% 

Trình 

bày 

Bài 

tập 

Không 

có 

Bài tập 

Bài tập 

được trình 

bày không 

yêu cầu (bố 

cục, đường 

nét, màu 

sắc). Một số 

hình vẽ, 

bảng biểu 

không phù 

Bài tập được 

trình bày 

đúng yêu cầu 

(bố cục, 

đường nét, 

màu sắc). 

Còn một số 

lỗi nhỏ về 

trình bày. 

Bài tập được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường 

nét, màu sắc. 

Ghi  chú,  

giải thích đầy 

đủ, hợp lý. 

Bài tập được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc). Ghi 

chú, giải thích 

cụ thể, hợp lý. 

40% 
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hợp. 

Nội 

dung 

Bài 

tập 

Không 

có Bài 

tập 

Có ý tưởng 

thiết kế 

nhưng  chưa 

hợp lý.  

 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu. 

Một số không 

gian  chưa 

hợp lý.  

 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu, 

phù hợp với 

thể loại công 

trình. Hình 

ảnh đúng, rõ 

ràng. 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu, 

độc đáo, phù 

hợp với thể 

loại công trình. 

Hình ảnh chi 

tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

40% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Phạm Đức Nguyên, Kiến trúc sinh khí hậu,  NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Văn Muôn, Các 

giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam, NXB Xây dựng Hà Nội, 2014. 

2. Phạm Đức Nguyên, Phát triển Kiến trúc bền vững, Kiến trúc xanh ở Việt Nam, 

NXB Xây dựng Hà Nội, 2012. 

3. Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Thu Hòa, Trần Quốc Bảo, Các giải pháp Kiến trúc khí 

hậu Việt Nam, NXB Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2006. 

4. Ken Yeang, Thiết kế với thiên nhiên, NXB Tri thức Tp. HCM, 2011 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải xin phép và có giấy tờ chứng minh đầy đủ, hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề 

môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện “Bài tập thiết kế kiến trúc sinh khí hậu” đúng quy định. 

“Bài tập thiết kế kiến trúc sinh khí hậu” phải do nhóm sinh viên thực hiện. Nếu bị 

phát hiện là sao chép hoặc nhờ người làm hộ thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5506004  Tên học phần: Cấu tạo Kiến trúc nhà dân dụng  

 Tên tiếng Anh: Civil Buildings Structure  

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Thực hành (ThH):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm 

(TH): 

90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần này trang bị các kiến thức tổng quan và một số vấn đề cơ bản về cấu tạo 

kiến trúc các bộ phận trong công trình cho sinh viên các chuyên ngành xây dựng và kiến 

trúc, định hướng người học về các khả năng ứng dụng trong quản lý dự án, thiết kế và thi 

công xây dựng công trình. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm khái niệm chung về những vấn đề cơ bản về 

cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, nguyên lý cấu tạo kiến trúc của các bộ phận chính trong 

nhà dân dụng.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích được các khái niệm chung về cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng. 

- Nêu lại được các nguyên lý cấu tạo kiến trúc của các bộ phận chính trong nhà dân 

dụng. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng ứng dụng để thiết kế cấu tạo cho các công trình Nhà dân dụng. 

- Có kỹ năng thể hiện được các bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc cho Nhà dân dụng 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. Ứng dụng các kỹ năng 

nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nêu và giải thích được các khái niệm chung về cấu tạo 

kiến trúc nhà dân dụng; nguyên lý cấu tạo kiến trúc của 

các bộ phận chính trong nhà dân dụng. 

Nhớ - Hiểu  

C2 

Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ chi tiết cấu tạo kiến 

trúc và thể hiện “Tuyển hoạ Cấu tạo kiến trúc Nhà dân 

dụng”. 

Vận dụng  

C3 
Đưa ra được phương án thiết kế cấu tạo kiến trúc cho một 

công trình phổ biến. 
Sáng tạo  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB    TB TB     T  

C2    C        T 

C3  C C C        TB 

Tổng 

hợp HP 
TB C C C TB TB     T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 Chương I: Khái 

niệm chung về 

cấu tạo kiến trúc 

nhà dân dụng  

1. Mục đích và 

yêu cầu 

2. Những yếu tố 

ảnh hưởng đến 

giải pháp cấu tạo 

3-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

thực hiện 

“Tuyển hoạ 

Cấu tạo kiến 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Nền 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

kiến trúc nhà dân 

dụng 

3. Những bộ phận 

chính trong nhà 

dân dụng 

trúc Nhà dân 

dụng” 

 

móng, móng và 

nền nhà” 

2, 3 Chương II: Nền 

móng, móng và 

nền nhà 

1. Nền móng 

2. Móng 

3. Nền nhà - 

Mương thoát 

nước 

4-0 2-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

SV thực hành 

vẽ cấu tạo. 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ SV thực hành 

vẽ cấu tạo tại 

lớp. 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Tường” 

+ Thực hiện 

“Tuyển hoạ” 

C1, 

C2 

 

4 Chương III: 

Tường 

1. Khái niệm 

chung 

2. Tường xây 

gạch 

3. Vách ngăn 

2-0 1-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

SV thực hành 

vẽ cấu tạo. 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ SV thực hành 

vẽ cấu tạo tại 

lớp. 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Cửa” 

+ Thực hiện 

“Tuyển hoạ” 

C1, 

C2 

 

5, 6, 

7 

Chương IV: Cửa 

1. Khái niệm 

chung 

2. Cấu tạo cửa sổ 

3. Cấu tạo cửa đi 

6-0 3-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

SV thực hành 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ SV thực hành 

vẽ cấu tạo tại 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

vẽ cấu tạo. 

 

lớp. 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Sàn 

nhà” 

+ Thực hiện 

“Tuyển hoạ” 

8, 9 Chương V: Sàn 

nhà 

1. Khái niệm 

chung 

2. Cấu tạo sàn bê 

tông cốt thép 

3. Cấu tạo một số 

loại sàn khác 

4-0 2-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

SV thực hành 

vẽ cấu tạo. 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ SV thực hành 

vẽ cấu tạo tại 

lớp. 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Cầu 

thang” 

+ Thực hiện 

“Tuyển hoạ” 

C1, 

C2, 

C3 

 

10, 

11, 

12 

Chương VI: Cầu 

thang 

1. Khái niệm 

chung 

2. Tham số cấu 

tạo các bộ phận 

3. Cấu tạo cầu 

thang BTCT toàn 

khối 

4. Cấu tạo một số 

loại cầu thang 

khác 

6-0 3-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

SV thực hành 

vẽ cấu tạo. 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ SV thực hành 

vẽ cấu tạo tại 

lớp. 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Mái 

nhà” 

+ Thực hiện 

“Tuyển hoạ” 

C1, 

C2, 

C3 

 

13, 

14, 

Chương VII: 

Mái nhà 

6-0 3-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

15 1. Yêu cầu và 

nguyên tắc chung 

2. Cấu tạo mái 

dốc 

3. Cấu tạo mái 

bằng 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Hướng dẫn 

SV thực hành 

vẽ cấu tạo. 

 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ SV thực hành 

vẽ cấu tạo tại 

lớp. 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Thực hiện 

“Tuyển hoạ” 

C3 

 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ    + Bài thi tự luận C1, 

C2,  

C3 

13. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

Chuyên cần và 

tham gia thảo 

luận tại lớp 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Tiêu chí 1 10% 

Tuyển họa 

Tuyển hoạ 

Cấu tạo kiến 

trúc Nhà dân 

dụng 

Sinh viên được 

giao nhiệm vụ 

thực hiện 

C2, 

C3 

Nộp bài 

trước khi 

thi cuối kỳ 

Đánh giá 

báo cáo 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

tự luận 

2 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi kết thúc 

học phần 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi học 

(<30%). 

Đi  học không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

góp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. Phát 

biểu ít khi có 

hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo - “Tuyển họa Cấu tạo kiến trúc Nhà dân dụng” 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

và 

thành 

phần 

Tuyển 

họa 

Không 

nộp 

Tuyển 

họa. 

Có nộp. 

Tuyển họa  

đủ 60% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Tuyển họa  đủ 

80% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

Có nộp. 

Tuyển họa  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

Có nộp. 

Tuyển họa  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

20% 

Trình 

bày 

Tuyển 

họa 

Không 

có 

Tuyển 

họa 

Tuyển họa 

trình bày 

không yêu 

cầu (bố cục, 

đường nét, 

màu sắc). 

Hình vẽ, 

bảng biểu sử 

dụng trong 

Tuyển họa 

không phù 

hợp. 

Tuyển họa  

trình bày đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc). Hình 

vẽ, bảng biểu 

sử dụng trong 

(bố cục, đường 

nét, màu sắc) 

rõ ràng, phù 

hợp. Còn một 

số lỗi nhỏ về 

trình bày. 

Tuyển họa 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc), Hình 

vẽ, bảng biểu 

sử dụng trong 

Tuyển họa rõ 

ràng,  phù hợp. 

Ghi  chú,  giải 

thích đầy đủ, 

hợp lý. 

Tuyển họa 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc), logic 

Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng 

trong Tuyển 

họa rõ ràng, 

khoa học. Ghi 

chú, giải thích 

cụ thể, hợp lý. 

40% 

Nội 

dung 

Tuyển 

họa 

Không 

có 

Tuyển 

họa 

Nội dung 

Tuyển họa 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

Tuyển họa đầy 

đủ, đúng với 

yêu  cầu  

nhiệm  vụ 

nhưng  chưa 

hợp lý.  

Nội dung 

Tuyển họa đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Hình ảnh 

đúng, rõ ràng. 

Nội dung 

Tuyển họa đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Hình ảnh chi 

tiết và rõ ràng, 

40% 
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 hoàn toàn hợp 

lý. 

14. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương, Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công 

trình kiến trúc, Nxb Xây dựng. 2010. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút, Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2007. 

15. Quy định học phần 

15.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

52. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải xin phép và có giấy tờ chứng minh đầy đủ, 

hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện Tuyển hoạ Cấu tạo kiến trúc Nhà dân dụng đúng quy 

định. Tuyển hoạ Cấu tạo kiến trúc Nhà dân dụng phải được thực hiện bằng chính 

bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép hoặc nhờ người làm hộ thì bị 

điểm 0. 

16. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Thiết kế Nội thất công trình 

 Tên tiếng Anh: Architectural Interior Design 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH): 30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thị Kim Anh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lí thiết kế Kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Thiết kế nội thất Kiến trúc là học phần tổng hợp giữa nghệ thuật Kiến trúc và khoa 

học  công nghệ kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên các nguyên lí cơ bản về thiết kế các 

thành phần chức năng trong một công trình kiến trúc, các nguyên tắc bố cục nội thất công 

trình, các giải pháp thiết kế nội thất không gian chức năng trong công trình Kiến trúc, đáp 

ứng các yêu cầu phối kết về sự cân đối, hài hòa hay ấn tượng tạo sự tiện ích cho không 

gian sống, không gian làm việc, sinh hoạt và cả không gian nghỉ ngơi của con người.  

 Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Tổng quan về thiết kế nội thất Kiến trúc; 

Nguyên lý thiết kế nội thất Kiến trúc; Kiến trúc nội thất nhà ở; Kiến trúc nội thất công trình 

công cộng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm vững lý thuyết các nguyên lí thiết kế các công năng trong công trình. 

- Nêu và giải thích về tỷ lệ, tỷ xích và modul trong thiết kế nội thất. 

- Nắm vững các giải pháp về không gian nội thất, màu sắc, ánh sáng, chất liệu. 

- Nắm vững các nguyên tắc thiết kế nội thất công trình nhà ở và công trình công cộng 

- Hiểu rõ các nguyên tắc vận hành của các trang thiết và vật dụng trong thiết kế nội 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

thất công trình Kiến trúc. 

Kỹ 

năng 

- Tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã học áp dụng trong công trình cụ thể. 

- Giúp sinh viên có được những khả năng sáng tác ý tưởng thiết kế nội thất  Kiến trúc. 

- Vận dụng tốt các quy luật bố cục về tổ chức không gian, màu sắc, ánh sáng và chất 

liệu trong thiết kế nội thất. 

Thái 

độ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

- Khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời... 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Trình bày được các nguyên lí Thiết kế trong nội thất 

công trình 

- Trình bày các nguyên tắc thiết kế nội thất trong nhà ở 

- Trình bày các nguyên tắc thiết kế nội thất trong công 

trình công cộng 

Hiểu  

C2 
- Vận dụng các nguyên lí thiết kế để đánh giá các phong 

cách thiết kế nội thất 
Vận dụng  

C3 
- Áp dụng các nguyên lí thiết kế nhà ở trong công trình 

thực tiễn 
Vận dụng  

C4 
Áp dụng các nguyên lí thiết kế công trình công cộng 

trong công trình thực tiễn 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C T T        TB 

C2  C T T        TB 

C3  C T T        TB 

C4  C T T        TB 

Tổng 

hợp HP 
 C T T      

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

1 

 Chương 1. Tổng quan về 

thiết kế nội thất Kiến trúc 

1. Giới thiệu môn học 

1.1. Ý nghĩa 

1.2. Đặc điểm 

1.3. Phương pháp học 

tập 

2. Khái niệm chung về 

thiết kế nội thất công 

trình 

2.1. Thuật ngữ, từ 

vựng trong thiết kế nội 

thất 

2.2. Các bộ phận cấu 

thành thiết kế nội thất 

1-0 

 

+Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Xem thêm các 

thuật ngữ nội thất 

khác 

C1, 

C2 

2,3,4 

Chương 2. Nguyên lý thiết 

kế nội thất Kiến trúc 

1. Bố cục 

1.1. Ngôn ngữ tạo hình 

trong thiết kế nội thất 

1.1. Tỷ lệ, tỷ xích và 

modul trong thiết kế 

nội thất 

1.2. Các quy luật bố 

cục không gian trong 

nội thất 

2. Ánh sáng 

2.1. Vai trò ánh sáng 

trong thiết kế nội thất 

2.2. Thiết bị chiếu 

sáng trong thiết kế nội 

thất 

2.2. Giải pháp lựa 

chọn ánh sáng phù 

hợp không gian nội 

thất đặc trưng của 

công trình 

3. Màu sắc 

3.1. Ý nghĩa của màu 

sắc trong nội thất 

6-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Xem thêm các 

nguyên lí thiết kế 

khác trong Học 

phần Nguyên lí 

thiết kế công trình 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

3.2. Giải pháp về màu 

sắc trong thiết kế nội 

thất 

3.3. Màu sắc trong nội 

thất phong cách cổ 

điển 

3.4. Màu sắc trong nội 

thất phong cách hiện 

đại 

4. Vật liệu 

4.1. Các chủng loại 

vật liệu trong thiết kế 

nội thất 

4.2. Giải pháp về vật 

liệu trong thiết kế nội 

thất 

5. Nhân trắc học trong 

thiết kế nội thất 

5.1. Chỉ số của nhân 

trắc học  

5.2. Quy chuẩn kích 

thước vật dụng trong 

nội thất 

5 

BT1: Tuyển họa các nguyên 

lí thiết kế nội thất về ánh 

sáng, vật liệu, màu sắc 

0-2 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành vẽ 

tuyển họa 

C1, 

C2 

6,7 

Chương 3. Kiến trúc nội 

thất nhà ở  

1. Đặc điểm chung trong 

thiết kế nội thất nhà ở 

2. Thiết kế nội thất công 

trình nhà ở 

1.1. Nội thất nhà phố 

1.2. Nội thất biệt thự 

3. Thiết kế nội thất công 

trình dịch vụ lưu trú 

2.1. Nội thất chung cư 

4-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Xem thêm các 

nguyên lí Kiến 

trúc nội thất nhà ở 

C1, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

2.2. Nội thất căn hộ 

cho thuê 

8 

BT2: Tuyển họa nội thất 

công trình nhà ở 

0-3 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành vẽ 

tuyển họa 

C1, 

C3 

9,10 

Chương 4. Kiến trúc nội 

thất công trình công cộng 

4. Đặc điểm chung trong 

thiết kế nội thất công 

trình công cộng 

5. Thiết kế nội thất công 

trình dịch vụ, thương 

mại 

2.1.Nội thất văn 

phòng làm việc 

2.2. Nội thất nhà quán 

giải khát 

2.3. Nội thất nhà sách 

2.4. Nội thất cửa hàng bán 

và trưng bày hoa 

4-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Xem thêm các 

nguyên lí Kiến 

trúc nội thất công 

trình công cộng 

C1, 

C4 

11,12 

BT3: Tuyển họa nội thất 

công trình công trình 

0-3 +Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành vẽ 

tuyển họa 

C1, 

C3 

12,13

14,15 

Bài tập tổng hợp:  

(Sinh viên lựa chọn thiết kế 

nội thất một trong các công 

trình sau: nhà phố, biệt thự, 

chung cư, căn hộ cho thuê, 

văn phòng làm việc, quán 

giải khát, nhà sách, cửa 

hàng bán và trưng bày hoa ) 

0-7   C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi  

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, 

C2, 

C3, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-7 

 

8-14 

Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

Bài tập lớn 

- Sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật vẽ 

- Vận dụng các dạng bố cục trình bày bản vẽ 

- Nộp bài tuyển họa các phần và bài tập lớn vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 8 
Kiểm tra 

tự luận 

 

Tiêu chí 2 

 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đán

h 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập 

hoặc nộp 

dưới 50% 

số bài tập 

được giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 
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Tiêu 

chí 

đán

h 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ, 

đạt thẩm mỹ 

cao. 

50% 

 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  

có  hoặc  

nội dung 

được 

trình bày 

trong báo 

cáo 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo cáo  

đầy  đủ  theo  

yêu  cầu. 

Tính toán sai, 

không cụ thể, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ 

nội dung 

theo yêu 

cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một 

số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả 

tính toán 

chưa có giải 

thích cụ thể, 

chưa thuyết 

phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, tính 

toán chi tiết, 

rõ ràng, logic, 

trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và thuyết 

phục. 

50% 

Kết 

quả 

mô 

phỏng 

Không  

có  hoặc  

kết quả 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Nhưng 

mạch không 

hoạt động 

hoặc hoạt 

động cho kết 

không đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết 

chưa đúng 

theo bài 

toán đặt 

ra.   

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Mạch hoạt 

động cho 

kết quả gần 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động cho 

kết quả chính 

xác theo bài 

toán đặt ra.   

50% 
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15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Nội dung bài giảng môn Thiết kế nội thất Kiến trúc (do GV biên soạn). 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Thiết kế nội thất, Francis DK.Ching, Tái bản NXB Xây dựng, 2020. 

2. Colour in interior design, Jonh Pie, Bộ Khoa học và Công nghệ Mỹ, 2012. 

3.  Nghệ thuật bài trí của người Nhật, Marie Kondo, Dịch giả Thanh Minh, 2013. 

4.  Phong thủy trong thiết kế Kiến trúc, Sharon Staney, NXB Trẻ, 2012. 

5.  Nguyên lí thiết kế Kiến trúc nội thất, Sở Giáo dục và Đào tạo, NXB Hà Nội 2011. 

6.  Design thị giác, Nguyễn Luận, NXB. Mỹ thuật Hà Nội 1990. 

7.  Hình học trong Kiến trúc, Đoàn Như Kim, NXB Xây dựng, 2005. 

8.  Cơ sở tạo hình Kiến trúc, Võ Đình Diệp, NXB Xây dựng, 2001. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng.  

- Tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo 

viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Quản lý dự án xây dựng 

 
Tên tiếng Anh: Construction Project 

Management 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 26 tiết 

Bài tập (BT):  04 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Thị Phượng 

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

  Quản lý dự án xây dựng là học phần chuyên ngành, trang bị các kiến thức cơ bản 

về dự án xây dựng, hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn việc quản lý dự án xây dựng, tổ 

chức quản lý dự án và quản lý thi công xây dựng. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp 

các kiến thức nền tảng phục vụ cho việc thẩm định và lựa chọn dự án xây dựng, hoạch định 

và lập tiến độ dự án, ứng dụng phần mềm excel trong công tác thẩm định dự án và phần 

mềm MS Project để lập tiến độ dự án xây dựng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

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

- Dự án và quản lý dự án xây dựng, cụ thể như khái niệm, phân loại, các giai đoạn, 

các yếu tố cấu thành, quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia vào dự án, các 

hồ sơ dự án, các tiêu chuẩn quản lý dự án, các hình thức quản lý dự án xây dựng. 

- Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn việc quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình  

- Thẩm định và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ và quản lý tiến độ dự án. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Quy trình, cách thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và hợp đồng trong 

xây dựng. 

- Quản lý kiểm soát dự án chi phí, chất lượng, rủi ro. 

Kỹ 

năng 

Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình thông qua việc: 

- Lập hồ sơ dự án. 

- Thẩm định và lựa chọn dự án. 

- Lập tiến độ và phân bổ tài nguyên dự án. 

- Quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và rủi ro của dự án xây dựng qua các 

giai đoạn đặc biệt là giai đoạn thi công công trình.  

- Ngoài ra sinh viên còn vận dụng được phần mềm Ms Excel trong việc thẩm định, 

lựa chọn dự án xây dựng; phần mềm Ms Project để lập tiến độ dự án xây dựng. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

1 

Hiểu được các yếu tố cấu thành, các giai đoạn, quyền hạn và 

trách nhiệm của các bên tham gia vào dự án. Hệ thống các văn 

bản pháp luật hiện hành hướng dẫn việc quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình. Hiểu được nội dung các hồ sơ dự án qua 

quá trình đầu tư xây dựng. Hiểu được quy trình, cách thức lựa 

chọn nhà thầu và các loại hợp đồng trong xây dựng 

Nhớ hiểu  

2 

Có kiến thức về thẩm định và lựa chọn dự án. Có kiến thức về 

hoạch định và lập tiến độ dự án. Hiểu được các nội dung chính 

trong quản lý kiểm soát dự án. 

Nhớ hiểu  

3 

Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thông qua việc lập 

hồ sơ dự án, thẩm định và lựa chọn dự án, lập tiến độ và phân bổ 

tài nguyên dự án, quản lý dự án qua các giai đoạn đặc biệt là giai 

đoạn thi công công trình.  

 

Vận dụng  

4 

Vận dụng được phần mềm Ms Excel trong việc thẩm định, lựa 

chọn dự án xây dựng; phần mềm Ms Project để lập tiến độ dự án 

xây dựng. 

Vận dụng  
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10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 T TB TB   TB     C TB 

C2 T T TB   TB     C  

C3   TB   TB     C  

C4         C    

Tổng 

hợp HP 
T 

TB 

T 
TB   TB   C 

 C TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1, 2, 3 

Chương 1: Tổng quan về dự 

án và quản lý dự án XD 

1.1 Khái niệm đầu tư, dự án, 

đặc điểm, phân loại dự án 

1.2 Các văn bản pháp luật 

hướng dẫn 

1.3 Các giai đoạn của dự án 

ĐTXD và hồ sơ dự án 

1.4 Trình tự thực hiện dự án 

ĐTXD 

1.5 Quyền hạn trách nhiệm của 

các bên tham gia 

1.6 Khái niệm quản lý dự án và 

nhà quản lý dự án 

1.7 Nội dung quản lý dự án 

ĐTXDCT 

1.8 Các nguyên tắc quản lý dự 

án 

1.9 Các hình thức quản lý dự án 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về các 

luật và nghị 

định liên quan 

C1 

 4, 5, 

6 

Chương 2: Thẩm định và lựa 

chọn dự án 

2.1 Tầm quan trọng của việc 

đánh giá lựa chọn dự án 

2.2 Đánh giá các chỉ tiêu tài 

chính 

2.3 Các phương pháp đa mục 

tiêu 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giải 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

2.5 Ứng dụng phần mềm Excel 

tính toán và đánh giá các chỉ 

tiêu tài chỉnh 

2.4 Bài tập 

 

quyết bài 

tập   

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về sử 

dụng Ms excel 

trong tính toán 

chỉ tiêu tài 

chính 

7, 8, 9 

Chương 3: Lựa chọn nhà thầu 

và hợp đồng trong xây dựng 

3.1 Quá trình đấu thầu 

3.2 Hồ sơ dự thầu 

3.3 Hợp đồng trong xây dựng 

 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về các 

luật và nghị 

định liên quan 

C1, 

C3 

8 
Kiểm tra giữa kỳ 0-2  + Bài thi tự 

luận  

C1, 

C2 

 10, 

11, 12 

Chương 4: Lập và quản lý tiến 

độ 

4.1 Tổng quan về tiến độ 

4.2 Các phương pháp lập tiến độ 

4.3 Quản lý tiến độ 

4.4 Phân bổ nguồn lực 

4.5 Ứng dụng Ms Project trong 

lập và quản lý tiến độ 

4.6 Bài tập 

 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

+ Giải 

quyết bài 

tập   

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

 + Nghiên cứu 

tài liệu về sử 

dụng phần mềm 

Ms project 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

13,14, 

15 

Chương 5: Quản lý kiếm soát 

dự án dự án xây dựng 

5.1 Tổng quan về quản lý và 

kiểm soát 

5.2 Quản lý và kiểm soát chi phí 

5.3 Quản lý và kiểm soát chất 

lượng 

5.4 Quản lý và kiểm soát rủi ro  

5.5 Bài tập 

 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận  

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

+ Báo cáo 

chuyên đề  

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về các 

luật và nghị 

định liên quan 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-3 Giảng viên lập nhóm và giao chuyên đề cho các nhóm về nghiên cứu nội dung 

4-14 
Các nhóm sinh viên thảo luận, tìm hiểu, nghiên cứu, chuẩn bị và trình bảy nội 

dung để báo cáo chuyên đề 

15 
Các nhóm sinh viên báo cáo chuyên đề 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số 

Chuyên cần 

 

Điểm danh 

Phát biểu 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Mỗi buổi 

học 

Điểm 

danh 

và đánh 

giá phát 

biểu 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập  
Nộp bài tập về 

nhà 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Mỗi buổi 

học 

Nộp bài 

tập 
Tiêu chí 2 10% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số 

Báo cáo 

chuyên đề  

Thuyết trình 

slide  

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 15 
Thuyết 

trình 
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

trắc 

nghiệm 

và bài tập 

tự luận 

20 câu trắc 

nghiệm và 

1 câu tự 

luận /10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

4-5 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1  – Chuyên cần  

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không đi  

học 

(<30%). 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 

chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 

đủ,  rất 

chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia 

hoạt động gì 

tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

đóng gớp 

cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, 

trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu 

ít khi có hiệu 

quả. 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi 

ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các 

đóng góp cho 

bài học là 

hiệu quả. 

Tham gia 

tích cực các 

hoạt động 

tại l ớp: phát 

biểu, trao đổi 

ý kiến 

liên quan 

đến bài học. 

Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

50% 

 

Tiêu chí 2 – Bài tập 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

g số  

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

Tiêu chí 3 –Báo cáo chuyên đề 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

nội  dung 

hoặc  nội  

dung 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội  

dung phù 

hợp  với 

yêu cầu, 

hình ảnh 

và giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. 

Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ 

hiểu. Hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, 

đẹp 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. Sử 

dụng thuật ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, 

phong phú. Có 

sử dụng video 

Nội  dung phù 

hợp  với  yêu 

cầu.  Sử 

dụng thuật ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu. Hình 

ảnh minh họa rõ 

ràng, đẹp, 

phong phú. 

Có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

hiểu biết trên 

video. 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Trình 

bày 

slide 

Slide trình 

bày quá sơ 

sài, không 

đủ số 

lượng 

theo quy 

định 

Slide  

trình  

bày  với  

số 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ  ngũ  

và hình  

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày với bố 

cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 

phần 

(introduction, 

body and 

conclusion) 

Slide trình bày 

với bố cục 

logic, rõ 

ràng,  gồm  3  

phần,  thể  hiện  

sự 

thành thạo 

trong trình bày 

Slide trình bày 

với  bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 3 

phần. Thuật ngữ 

sử dụng 

đơn giản dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành 

thạo trong trình 

bày và ngôn 

ngữ. 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy 

định.  Sử  

dụng  thuật 

ngữ không 

đúng, phát 

âm  không  

rõ,  giọng 

nói  nhỏ.  

Người  

nghe 

không 

hiểu. 

Bài  trình  

bày  đầy  

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn một 

số từ 

không 

rõ, 

sử dụng 

thuật ngữ 

phức 

tạp,  

chưa có  

tương tác 

với 

người 

nghe khi 

trình 

bày. 

Phần trình 

bày có bố cục 

3 phần rõ 

ràng. Giọng 

nói vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình bày 

đúng quy 

đinh, thỉnh 

thoảng có 

tương tác với 

ngườ nghe. 

Người nghe 

có thể hiểu và 

kịp theo dõi 

nội dung 

trình bày. 

Phần trình bày 

ngắn gọn, dễ 

hiểu. 

Sử dụng các 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 

ràng. Giọng 

nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thời gian trình 

bày 

đúng quy định. 

Tương tác tốt 

với 

người  nghe.  

Người  nghe  

có  thể 

hiểu được nội 

dung trình bày. 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ 

ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. thu 

hút sự chú ý của 

người nghe, 

tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể 

hiểu và theo kịp 

tất cả nội dung 

trình 

bày.  Thời  gian  

trình  bày  đúng  

quy 

định. 

25% 
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15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Lê Thị Phượng, Bài giảng Quản lý dự án xây dựng, trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, 2021 (tài liệu lưu hành nội bộ) 

2. Các văn bản luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành về việc quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Giáo trình quản lý xây dựng, Bộ Xây dựng, NXB Xây dựng, 2005. 

2. Đỗ Thị Xuân Lan, Quản lý dự án Xây dựng, NXB Đại học Bách khoa TP Hồ Chí 

Minh, 2009. 

3. Lương Thanh Dũng, Quản lí dự án xây dựng, Đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh, 

2007. 

4. Lương Đức Long – Phạm Hồng Luân, Quản lí dự án xây dựng, Đại học Bách 

khoa TP Hồ Chí Minh, 2008. 

5.  Bài giảng phân tích và quản lí dự án đầu tư, Phạm Thị Thanh Mai, Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh, 2009. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Lê Thị Phượng 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Đồ án Kiến trúc công cộng 1 

 Tên tiếng Anh: Public architecture Project 1 

2. Số tín chỉ:  3 (1-2) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 120 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần khác như Cơ sở tạo hình kiến 

trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kiến trúc công cộng, Diễn họa kiến trúc 1&2... Học 

phần Đồ án Kiến trúc công cộng 1 mở đầu cho chuỗi các đồ án chuyên ngành kiến trúc, 

công trình thiết kế thuộc nhóm công trình công cộng có công năng đơn giản. Đồ án này 

giúp sinh viên  bước đầu hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết kế kiến 

trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế đến trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện 

bản vẽ và thuyết minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong nhóm các công trình kiến trúc 

nhỏ, ví dụ: Quán bán hoa, Quán bán báo, Quán cafe nhỏ, Nhà vệ sinh công cộng.... 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết kế kiến trúc công trình 

công cộng đơn giản. 

Kỹ - Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học trước vào quá trình thực 



352 
 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng hiện môn học này. 

- Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng 

phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn 

thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết 

kế kiến trúc công trình công cộng đơn giản. 
Nhớ hiểu  

C2 
Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học 

trước vào quá trình thực hiện môn học này 
Vận dụng  

C3 Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay  Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C         

C2 C C C C M M M     M 

C3 C C C C M M M     M 

Tổng 

hợp HP 
C C C C M M M     M 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Giảng đề đồ án 

- Giới thiệu các nội dung của 

đồ án 

- Hình thành các nhóm đồ án 

2-0 + Giảng đề 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

C1, 

C2,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

- Ôn lại các kiến thức cơ bản 

về nhà công cộng  

nhóm 

+ Giới thiệu 

công trình 

tham khảo 

luận nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

+ Tìm tài liệu 

tham khảo 

+ Tìm hiểu quy 

chuẩn xây dựng 

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu vực 

thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá các ảnh 

hưởng của các yếu tố thực 

địa đến thiết kế 

1-5 + Khảo sát 

thực tế 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

Tại hiện trường 

+ Quan sát 

+ Đo đạc 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

điều kiện thực tế. 

+ Nghiên cứu dữ 

liệu khu vực 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

3,4 

Nghiên cứu tài liệu thiết kế 

- Nghiên cứu các tài liệu, tiêu 

chuẩn liên quan 

- Phân tích, đánh giá lại một 

phương án thiết kế tương tự  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

vấn đề   

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Tổng hợp các 

tài liệu, tiêu 

chuẩn 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

yếu tố liên quan 

đến thiết kế 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

5 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

- Xây dựng thiết kế mặt bằng 

tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về tổ chức 

mặt bằng tổng thể  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

C1, 

C2, 

C3,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

6,7 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng các tầng 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt bằng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

bằng công trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

8,9 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt đứng công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt đứng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

đứng công trình 

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

10,11 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt cắt công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức không gian bên trong 

và bên ngoài của công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

một bản vẽ thiết kế mặt cắt 

công trình  

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế phối 

cảnh công trình 

- Liên hệ các kiến thức về lựa 

chọn điểm nhìn phù hợp 

cho phối cảnh công trình  

1-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

13,14 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các thành 

phần của bản vẽ thiết kế 

công trình 

1-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ án tại 

phòng họa thất 

0-20 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Tại phòng họa 

thất 

+ Trình bày bản 

vẽ thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Nộp bản vẽ C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

chuyên cần  

Đánh giá có mặt 

và tham gia thảo 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tài liệu, bản vẽ 

cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bản vẽ 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bản vẽ cuối 

cùng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Đánh giá 

bản vẽ 

Tiêu chí 1 

60% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 



357 
 

đánh 

giá 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

2. Tạp chí kiến trúc. 

3. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

 



358 
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Đồ án kiến trúc nhà ở 1 

 Tên tiếng Anh: Private architecture Project 1 

2. Số tín chỉ:  3 (1-2) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 120 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần khác như Cơ sở tạo hình kiến 

trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kiến trúc nhà ở, Diễn họa kiến trúc 1&2... Học phần Đồ 

án Kiến trúc nhà ở 1 mở đầu cho chuỗi các đồ án chuyên ngành kiến trúc về thiết kế các 

công trình thuộc nhóm nhà ở có công năng tương đối đơn giản. Đồ án này giúp sinh viên  

bước đầu hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết kế kiến trúc từ việc hình 

thành ý tưởng thiết kế đến trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ và thuyết 

minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong nhóm các công trình nhà ở thấp 

tầng – độc lập như sau: Biệt thự, Nhà liên kế, Nhà ở nông thôn.... 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết kế kiến trúc công trình nhà 

ở thông dụng. 

Kỹ 

năng 

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học trước vào quá trình thực 

hiện môn học này. 

- Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay.  
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Có thể sử dụng được một số công cụ đồ họa kiến trúc ở mức độ đơn giản trong việc 

thể hiện ý tưởng và triển khai bản vẽ. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng 

phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn 

thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết 

kế kiến trúc công trình nhà ở thông dụng. 
Nhớ hiểu  

C2 
Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học 

trước vào quá trình thực hiện môn học này 
Vận dụng  

C3 Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay  Vận dụng  

C4 

Có thể sử dụng được một số công cụ đồ họa kiến trúc ở 

mức độ đơn giản trong việc thể hiện ý tưởng và triển khai 

bản vẽ. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C         

C2 C C C C M M M     M 

C3 C C C C M M M     M 

C4 C C C C M M M     M 

Tổng 

hợp HP 
C C C C M M M     M 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1 

Giảng đề đồ án 

- Giới thiệu các nội dung 

của đồ án 

- Hình thành các nhóm 

đồ án 

- Ôn lại các kiến thức cơ 

bản về nhà ở  

2-0 + Giảng 

đề 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giới 

thiệu công 

trình tham 

khảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

+ Tìm tài liệu tham 

khảo 

+ Tìm hiểu quy chuẩn 

xây dựng 

C1, 

C2,  

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu 

vực thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá các 

ảnh hưởng của các yếu 

tố thực địa đến thiết kế 

1-5 + Khảo sát 

thực tế 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

  

Tại hiện trường 

+ Quan sát 

+ Đo đạc 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các điều 

kiện thực tế. 

+ Nghiên cứu dữ liệu 

khu vực thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

3,4 

Nghiên cứu tài liệu 

thiết kế 

- Nghiên cứu các tài 

liệu, tiêu chuẩn liên 

quan 

- Phân tích, đánh giá lại 

một phương án thiết kế 

tương tự  

2-10 + Hướng 

dẫn 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Giải 

quyết vấn 

đề   

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Tổng hợp các tài 

liệu, tiêu chuẩn 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các yếu tố 

liên quan đến thiết kế 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

5 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế mặt bằng tổng 

thể 

- Xây dựng thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về tổ 

chức mặt bằng tổng thể  

2-10 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

6,7 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế mặt bằng các 

tầng 

- Liên hệ các kiến thức 

về tổ chức mặt bằng 

công trình 

- Thực hiện các yêu cầu 

của một bản vẽ thiết kế 

mặt bằng công trình  

2-10 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

8,9 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế các mặt đứng 

công trình 

- Liên hệ các kiến thức 

về tổ chức mặt đứng 

công trình 

- Thực hiện các yêu cầu 

của một bản vẽ thiết kế 

mặt đứng công trình 

2-10 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

10,11 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế các mặt cắt 

công trình 

- Liên hệ các kiến thức 

về tổ chức không gian 

bên trong và bên ngoài 

của công trình 

- Thực hiện các yêu cầu 

của một bản vẽ thiết kế 

mặt cắt công trình  

2-10 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế phối cảnh công 

trình 

- Liên hệ các kiến thức 

về lựa chọn điểm nhìn 

phù hợp cho phối cảnh 

công trình  

1-10 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn chỉnh ý tưởng 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

13,14 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các 

thành phần của bản vẽ 

thiết kế công trình 

1-5 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ 

án tại phòng họa thất 

0-20 + Hướng 

dẫn 

+ Thảo 

luận 

 

Tại phòng họa thất 

+ Trình bày bản vẽ 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Nộp bản vẽ C1, 

C2, 

C3,  

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

chuyên cần  

Đánh giá có mặt 

và tham gia thảo 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tài liệu, bản vẽ 

cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bản vẽ 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bản vẽ cuối 

cùng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Đánh giá 

bản vẽ 

Tiêu chí 1 

60% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

g số  

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

2. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

4. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

5. Tạp chí kiến trúc. 

6. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 
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16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Đồ án Kiến trúc công cộng 2 

 Tên tiếng Anh: Public architecture Project 2 

2. Số tín chỉ:  3 (1-2) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 120 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Đồ án Kiến trúc công cộng 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần khác như Cơ sở tạo hình kiến 

trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kiến trúc công cộng, Diễn họa kiến trúc 1&2... Học 

phần Đồ án Kiến trúc công cộng 2 tiếp tục trong chuỗi các đồ án chuyên ngành kiến trúc, 

công trình thiết kế thuộc nhóm công trình công cộng có công năng phức tạp hơn. Đồ án 

này giúp sinh viên  cơ bản hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết kế kiến 

trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế đến trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn thiện 

bản vẽ và thuyết minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong nhóm các công trình công cộng 

như sau: Công trình giáo dục, Công trình văn hóa giải trí, Công trình thương mại, Công 

trình giao thông, Cơ quan trụ sở, Công trình thể thao, Công trình sức khỏe, Công trình tôn 

giáo tín ngưỡng.... 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết kế kiến trúc công trình 

công cộng ở quy mô vừa. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kỹ 

năng 

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học trước vào quá trình thực 

hiện môn học này. 

- Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá địa điểm 

thiết kế. 

- Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay và máy tính.  

- Có thể sử dụng được một số công cụ đồ họa kiến trúc trong việc thể hiện ý tưởng và 

triển khai bản vẽ. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng 

phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn 

thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết 

kế kiến trúc công trình công cộng ở quy mô vừa. 
Nhớ hiểu  

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học 

trước vào quá trình thực hiện môn học này. 

Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá địa điểm thiết kế. 

Vận dụng  

C3 Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay  Vận dụng  

C4 
Có thể sử dụng được một số công cụ đồ họa kiến trúc 

trong việc thể hiện ý tưởng và triển khai bản vẽ. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C         

C2 C C C C M M M     M 

C3 C C C C M M M  M   M 

C4 C C C C M M M  C   M 

Tổng 

hợp HP 
C C C C M M M  C   M 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 
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TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Giảng đề đồ án 

- Giới thiệu các nội dung của 

đồ án 

- Hình thành các nhóm đồ án 

- Liên hệ các kiến thức về 

nhà công cộng theo nhóm 

công trình được giao nhiệm 

vụ.   

2-0 + Giảng đề 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giới thiệu 

công trình 

tham khảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

+ Tìm tài liệu 

tham khảo 

+ Tìm hiểu quy 

chuẩn xây dựng 

C1, 

C2,  

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu vực 

thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá các ảnh 

hưởng của các yếu tố thực 

địa đến thiết kế 

1-5 + Khảo sát 

thực tế 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

Tại hiện trường 

+ Quan sát 

+ Đo đạc 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

điều kiện thực tế. 

+ Nghiên cứu dữ 

liệu khu vực 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

3,4 

Nghiên cứu tài liệu thiết kế 

- Nghiên cứu các tài liệu, tiêu 

chuẩn liên quan 

- Phân tích, đánh giá lại một 

phương án thiết kế tương tự  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

vấn đề   

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Tổng hợp các 

tài liệu, tiêu 

chuẩn 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

yếu tố liên quan 

đến thiết kế 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

5 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

- Xây dựng thiết kế mặt bằng 

tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về tổ chức 

mặt bằng tổng thể  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

6,7 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng các tầng 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt bằng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

bằng công trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

8,9 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt đứng công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt đứng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

đứng công trình 

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

C1, 

C2, 

C3,  

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

10,11 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt cắt công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức không gian bên trong 

và bên ngoài của công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt cắt 

công trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế phối 

cảnh công trình 

- Liên hệ các kiến thức về lựa 

chọn điểm nhìn phù hợp 

cho phối cảnh công trình  

1-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

13,14 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các thành 

phần của bản vẽ thiết kế 

công trình 

1-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ án 

trên máy tính 

0-20 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Tại phòng họa 

thất 

+ Trình bày bản 

vẽ thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 



370 
 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Nộp bản vẽ A1 

in màu 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

chuyên cần  

Đánh giá có mặt 

và tham gia thảo 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tài liệu, bản vẽ 

cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bản vẽ 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bản vẽ cuối 

cùng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Đánh giá 

bản vẽ 

Tiêu chí 1 

60% 

 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

3. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

7. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

8. Tạp chí kiến trúc. 

9. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
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- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

 

 

 



373 
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Đồ án kiến trúc nhà ở 2 

 Tên tiếng Anh: Private architecture Project 2 

2. Số tín chỉ:  3 (1-2) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 120 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Trần Vũ Tiến 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Đồ án Kiến trúc nhà ở 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần khác như Cơ sở tạo hình kiến 

trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kiến trúc nhà ở, Vẽ xây dựng trên máy tính, Tin học đồ 

họa kiến trúc... Học phần Đồ án Kiến trúc nhà ở 2 tiếp tục cho chuỗi các đồ án chuyên 

ngành kiến trúc về thiết kế các công trình thuộc nhóm nhà ở có công năng tương đối phức 

tạp. Đồ án này giúp sinh viên  hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc thiết kế 

kiến trúc từ việc hình thành ý tưởng thiết kế đến trình bày ý tưởng, trình bày bản vẽ, hoàn 

thiện bản vẽ và thuyết minh cho phương án thiết kế. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong nhóm các công trình nhà ở cao 

tầng – tập thể như sau: Chung cư, Khách sạn, Ký túc xá.... 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết kế kiến trúc công trình nhà 

ở dạng phức tạp. 

Kỹ 

năng 

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học trước vào quá trình thực 

hiện môn học này. 

- Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá địa điểm 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

thiết kế. 

- Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay và máy tính.  

- Có thể sử dụng tốt một số công cụ đồ họa kiến trúc trong việc thể hiện ý tưởng và 

triển khai bản vẽ. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng 

phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn 

thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết 

kế kiến trúc công trình nhà ở dạng phức tạp. 
Nhớ hiểu  

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học 

trước vào quá trình thực hiện môn học này. 

Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá địa điểm thiết kế. 

Vận dụng  

C3 
Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay 

và máy tính.  
Vận dụng  

C4 
Có thể sử dụng được một số công cụ đồ họa kiến trúc 

trong việc thể hiện ý tưởng và triển khai bản vẽ. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C         

C2 C C C C M M M  C   M 

C3 C C C C M M M  C   M 

C4 C C C C M M M  C   M 

Tổng 

hợp HP 
C C C C M M M  C   M 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  
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12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Giảng đề đồ án 

- Giới thiệu các nội dung của 

đồ án 

- Hình thành các nhóm đồ án 

- Liên hệ các kiến thức về 

nhà ở theo nhóm công trình 

được giao nhiệm vụ.   

2-0 + Giảng đề 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giới thiệu 

công trình 

tham khảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

+ Tìm tài liệu 

tham khảo 

+ Tìm hiểu quy 

chuẩn xây dựng 

C1, 

C2,  

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu vực 

thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá các ảnh 

hưởng của các yếu tố thực 

địa đến thiết kế 

1-5 + Khảo sát 

thực tế 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

Tại hiện 

trường 

+ Quan sát 

+ Đo đạc 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

điều kiện thực 

tế. 

+ Nghiên cứu 

dữ liệu khu vực 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

3,4 

Nghiên cứu tài liệu thiết kế 

- Nghiên cứu các tài liệu, tiêu 

chuẩn liên quan 

- Phân tích, đánh giá lại một 

phương án thiết kế tương tự  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

vấn đề   

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Tổng hợp các 

tài liệu, tiêu 

chuẩn 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

yếu tố liên 

quan đến thiết 

kế 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

5 Hình thành ý tưởng thiết kế 2-10 + Hướng dẫn  Trên lớp: C1, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

công trình và thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

- Xây dựng thiết kế mặt bằng 

tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về tổ chức 

mặt bằng tổng thể  

+ Thảo luận 

 

 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C2, 

C3,  

C4 

6,7 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng các tầng 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt bằng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

bằng công trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

8,9 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt đứng công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt đứng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

đứng công trình 

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

tưởng 

10,11 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt cắt công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức không gian bên trong 

và bên ngoài của công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt cắt 

công trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế phối 

cảnh công trình 

- Liên hệ các kiến thức về lựa 

chọn điểm nhìn phù hợp 

cho phối cảnh công trình  

1-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

13,14 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các thành 

phần của bản vẽ thiết kế 

công trình 

1-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ án 

trên máy tính 

0-20 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Tại phòng họa 

thất 

+ Trình bày 

bản vẽ thiết kế 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Nộp bản vẽ A1 

in màu 

C1, 

C2, 

C3,  

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

chuyên cần  

Đánh giá có mặt 

và tham gia thảo 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tài liệu, bản vẽ 

cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

 

Mỗi buổi 

học 

 

Đánh giá 

bản vẽ 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bản vẽ cuối 

cùng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Đánh giá 

bản vẽ 

Tiêu chí 1 

60% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

70% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

cầu nhiệm 

vụ. 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

4. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

10. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

11. Tạp chí kiến trúc. 

12. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 
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- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

   

   

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Đồ án kiến trúc công nghiệp 

 Tên tiếng Anh: Industrial architecture topic 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 120 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc công nghiệp 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần là một đồ án liên môn của nhiều học phần khác như Cơ sở tạo hình kiến 

trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kiến trúc công nghiệp, Vẽ xây dựng trên máy tính, Tin 

học đồ họa kiến trúc, chuyên đề kiến trúc chuyên sâu... Học phần Đồ án Kiến trúc công 

nghiệp 1 là đồ án môn học kiến trúc thuộc nhóm công trình công nghiệp. Đồ án này giúp 

sinh viên  bước đầu hình thành những kỹ năng cần thiết cho công việc quy hoạch tổng mặt 

bằng và thiết kế phương án kiến trúc cho một xí nghiệp công nghiệp quy mô 1 tầng có 

công năng đơn giản. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể được chọn trong nhóm các công trình: Nhà máy bê 

tông đúc sẵn, Nhà máy sản xuất quả hộp 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học trình tự, nguyên tắc quy hoạch mặt bằng tổng thể một xí 

nghiệp công nghiệp và thiết kế phương án kiến trúc nhà xưởng công nghiệp. 

 

Kỹ 

năng 

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học trước vào quá trình thực 

hiện môn học này. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Có kỹ năng thực hành thành thạo: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

địa điểm thiết kế. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa kiến trúc trong việc thể hiện ý tưởng và triển 

khai bản vẽ. 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

- Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng phản 

biện, phân tích tổng hợp các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư 

vấn thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm. 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm được trình tự, nguyên tắc quy hoạch mặt bằng tổng 

thể một xí nghiệp công nghiệp và thiết kế phương án kiến 

trúc nhà xưởng công nghiệp. 

Nhớ  

hiểu 
 

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học 

trước vào quá trình thực hiện môn học này. 

Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá địa điểm thiết kế. 

Vận dụng  

C3 
Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay 

và máy tính.  
Vận dụng  

C4 
Có thể sử dụng được một số công cụ đồ họa kiến trúc 

trong việc thể hiện ý tưởng và triển khai bản vẽ. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C TB TB TB  C   TB 

C2 C C C C TB TB TB  C   TB 

C3 C C C C TB TB TB  C   TB 

C4 C C C C TB TB TB  C   TB 

Tổng 

hợp HP 
C C C C TB TB TB - C - - TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  
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Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Giảng đề đồ án 

- Giới thiệu các nội dung 

của đồ án 

- Hình thành các nhóm đồ 

án 

- Liên hệ các kiến thức về 

nhà công nghiệp theo 

nhóm công trình được 

giao nhiệm vụ.   

1-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Chọn khu 

đất 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1 

1 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu 

vực thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá các 

ảnh hưởng của các yếu 

tố thực địa đến thiết kế 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Đọc tiêu 

chuẩn thiết kế 

liên quan 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2 

2, 3 

Nghiên cứu tài liệu thiết kế 

- Nghiên cứu các tài liệu, 

tiêu chuẩn liên quan 

- Phân tích, đánh giá một 

phương án thiết kế 

tương tự 2-12 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Đọc tiêu 

chuẩn thiết kế 

liên quan 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2  

4, 5 

Hình thành ý tưởng thiết 

kế công trình và thiết kế 

mặt bằng tổng thể 

- Xây dựng thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về tổ 

chức mặt bằng tổng thể 

2-12 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Tìm ý 

tưởng mặt 

bằng tổng thể 

Về nhà: 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Hoàn thiện 

thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

6,7 

Hình thành ý tưởng thiết 

kế công trình và thiết kế 

mặt bằng các tầng 

- Liên hệ các kiến thức về 

tổ chức mặt bằng công 

trình 

- Thực hiện các yêu cầu 

của một bản vẽ thiết kế 

mặt bằng công trình 
2-12 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

thiết kế mặt 

bằng công 

trình 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Tìm ý 

tưởng mặt 

bằng công 

trình 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

thiết kế mặt 

bằng công 

trình 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

C1, 

C2, 

C3 

8,9 

Hình thành ý tưởng thiết 

kế công trình và thiết kế 

các mặt đứng công trình 

- Liên hệ các kiến thức về 

tổ chức mặt đứng công 

trình 

- Thực hiện các yêu cầu 

của một bản vẽ thiết kế 

mặt đứng công trình 
2-12 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

thiết kế mặt 

đứng công 

trình 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Tìm ý 

tưởng mặt 

đứng công 

trình 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

thiết kế mặt 

đứng công 

trình 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

C1, 

C2, 

C3 

10,11 

Hình thành ý tưởng thiết 

kế công trình và thiết kế 

các mặt cắt công trình 

2-12 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

- Liên hệ các kiến thức về 

tổ chức không gian bên 

trong và bên ngoài của 

công trình 

- Thực hiện các yêu cầu 

của một bản vẽ thiết kế 

mặt cắt công trình  

thiết kế mặt 

cắt công trình 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Thể hiện 

mặt cắt công 

trình 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

thể hiện mặt 

cắt công trình 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng thiết 

kế công trình và thiết kế 

phối cảnh công trình 

- Liên hệ các kiến thức về 

lựa chọn điểm nhìn phù 

hợp cho phối cảnh công 

trình 

1-6 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

chọn các điểm 

nhìn phối cảnh 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Diễn họa 

phổi cảnh 

công trình 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các 

thành phần của bản vẽ 

thiết kế công trình 

1-6 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

hoàn thiện 

thành phần 

bản vẽ 

Trên lớp: 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Hoàn thiện 

các bản vẽ đã 

sửa các tuần 

trước theo 

hướng dẫn 

Về nhà: 

+  Hoàn thiện 

tất cả các 

thành phần 

của bản vẽ 

thiết kế công 

trình 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

14, 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ án 

trên máy tính 

- Nộp bản vẽ in màu 

 

 

 

0-18 

+ Thảo luận 

+ Đăt vấn đề 

và hướng dẫn 

thể hiện đồ án  

Trên lớp: 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Hoàn thiện 

tất cả các bản 

vẽ đồ án 

Về nhà: 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Hoàn thiện 

tất cả các bản 

vẽ đồ án 

 

 

Bảo vệ đồ án   Báo cáo đồ án 

và trả lời vấn 

đáp 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1 đến 

15 

Thảo luận nhóm và thực hiện đồ án 

- Mỗi nhóm 2 sinh viên thảo luận nhóm và thực hiện đồ án 

- Các nhóm nộp bản vẽ và bảo vệ đồ án vào ngày thi . 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bản vẽ tổng mặt 

bằng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 6 

Đánh giá 

bản vẽ kỹ 

thuật 

Tiêu chí 1 10% 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bản vẽ mặt bằng 
C1, 

C2, 

C3 

Tuần 8 

 

Đánh giá 

bản vẽ kỹ 

thuật 
Tiêu chí 1 10% 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bản vẽ mặt 

đứng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 10 
Đánh giá 

bản vẽ kỹ 

thuật 

Tiêu chí 1 
10% 

Đồ án  Bản vẽ đồ án 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần thi 

Đánh giá 

bản vẽ kỹ 

thuật 

Tiêu chí 1 

50% 

Vấn đáp 

cá nhân 

Tiêu chí 2 
20% 

Tiêu chí 1 – Đồ án 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Bản vẽ 

kỹ 

thuật 

Không có  

bản vẽ  

hoặc bản  

vẽ  thiếu  bộ  

Bản vẽ thể 

hiện không 

đầy đủ, 

không rõ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các 

hình ảnh theo 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các 

hình ảnh theo 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ, 

rất 

chi tiết và 

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

phận, 

hình ảnh 

theo yêu 

cầu. Nội 

dung không 

đúng 

ràng, thiếu 

kích thước. 

Cấu tạo chi 

tiết các bộ 

phận, nội 

dung trên 

hình vẽ 

đúng yêu 

cầu 

nhưng còn 

nhiều sai  

sót.  Ghi 

chú không 

phù hợp. 

yêu cầu 

nhưng 

sắp xếp 

không phù 

hợp, còn 

một số lỗi 

nhỏ về trình 

bày.  

Nội dung trên 

bản  vẽ  đúng 

yêu cầu. Ghi 

chú đầy đủ. 

yêu cầu 

nhưng 

sắp xếp 

không phù 

hợp, còn 

một số lỗi 

nhỏ về trình 

bày. 

Nội dung trên 

bản  vẽ  đúng 

yêu cầu. Ghi 

chú đầy đủ. 

khoa học. 

Sắp xếp, 

trình bày hợp 

lý, sáng tạo, 

có 

thể ứng dụng  

ngay  vào  

các 

công trình 

xây dựng 

thực tế. 

 

 

Tiêu chí 2 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998.  

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

2. Tạp chí kiến trúc. 

3. Đồ án mẫu. 
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16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các hướng dẫn và sửa đồ án. Trong 

trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy 

đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp đồ án vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị 

điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

   

   

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Đồ án Quy hoạch 

 Tên tiếng Anh: Urban planning Project 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 120 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Bảo An 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Quy hoạch đô thị 2 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần khác như: Cơ sở kiến trúc, đô 

thị, Lịch sử đô thị, quy hoạch đô thị, mỹ học đô thị và thiết kế kiến trúc... Đồ án quy hoạch 

là học phần để sinh viên vận dụng các kiến thức đã được học để thiết kế quy hoạch. 

Đồ án Quy hoạch đô thị giúp sinh viên bước đầu hình thành những kỹ năng cần thiết 

cho công việc thiết kế quy hoạch đô thị nhằm cải tạo chỉnh trang một đơn vị ở (đã không 

còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, hoặc đã lạc hậu cần phải điều chỉnh); hoặc đề 

xuất phương án quy hoạch, xây dựng mới một đơn vị ở cho các loại đối tượng ở khác nhau 

phù hợp với các điều kiện kinh tế, kỹ thuật và điều kiện tự nhiên. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

 Hiểu và nắm được các yêu cầu kỹ thuật của một đồ án thiết kế quy hoạch 

 Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một đồ án thiết kế quy hoạch. 

 Hiểu rõ phương pháp thiết kế và các yêu cầu của một đồ án quy hoạch 

 Hiểu được vai trò của thiết kế quy hoạch trong xây dựng và phát triển đô thị, 

vai trò của quy hoạch đối với thiết kế kiến trúc 

 Hiểu và nắm được các nhiệm vụ của một đồ án thiết kế quy hoạch 

Kỹ năng  Áp dụng được các kiến thức, kỹ năng tổng hợp tài liệu, phân tích và thiết kế 
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Mục tiêu Mô tả 

đồ án từ kết quả của các môn học lý thuyết vào quá trình thực hiện thiết kế đồ 

án quy hoạch. 

 Có kỹ năng thực hành thành thạo: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá hiện trạng địa điểm thiết kế (trên cơ sở thực trạng, bản vẽ, tài liệu và 

các quy hoạch tổng thể, phát triển vùng…). 

 Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa kiến trúc trong việc thể hiện ý tưởng 

và triển khai bản vẽ. 

 Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và quy hoạch 

đô thị. 

  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ 

năng phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ 

năng tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. 

 Có kỹ năng giao tiếp, tự cập nhật, tìm hiểu thêm các kiến thức mới nhất về 

môn học và phục vụ các môn học tiếp theo; góp phần hình thành và phát triển 

kỹ năng tư duy, phương pháp sáng tạo kiến trúc cho sinh viên; 

 Có kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời.  

Thái độ 

 Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức đã học 

trong thực hành đồ án thiết kế kiến trúc, quy hoạch;  

 Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

 Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

C1 

Nắm được trình tự, nguyên tắc thiết kế đồ án quy hoạch. 

Hiểu và nắm được các phương pháp phân tích dữ liệu 

phục vụ thiết kế quy hoạch; 

Nắm và hiểu rõ các nhiệm vụ cơ bản của một đồ án thiết 

kế quy hoạch 

Hiểu 1.2, 1.3 

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học, 

đồ án đã học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đồ án 

thiết kế quy hoạch. 

Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá thực trạng địa điểm thiết kế. 

Hiểu 

Áp dụng 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 

C3 

Có khả năng xây dựng ý tưởng thiết kế 

Có khả năng nghiên cứu các đồ án quy hoạch để làm cơ sở 

tìm ý tưởng thiết kế 

Có khả năng đưa ý tưởng, thiết kế vào bản vẽ 

Có khả năng trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay và bằng 

các công cụ đồ họa (máy tính).  

Vận dụng 4.3, 4.4 

C4 
Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa kiến trúc trong 

việc thể hiện ý tưởng và triển khai bản vẽ. 
Vận dụng 

4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 
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C5 
Đề xuất các phương pháp nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu 

về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị. 

Phân tích 

Sáng tạo 
5.2, 5.3 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C - T - - TB - - - C T - 

C2 C - T - - TB - - - C T - 

C3 - TB TB - - - - - - - - C 

C4 - TB - - - - TB - TĐ C - C 

C5 - - - - - - - - - - - TB 

Tổng hợp HP C TB TB - - TB TB - TĐ C T C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-). TĐ - Học phần hỗ 

trợ tối đa cho việc việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR 

CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Giảng đề 

- Giới thiệu các nội dung (mục 

tiêu, khu đất, quy mô…), yêu 

cầu, nhiệm vụ thiết kế, thời gian 

thực hiện của đồ án 

- Phân nhóm nghiên cứu thiết kế 

đồ án 

- Giới thiệu (ôn lại) các kiến 

thức về thiết kế quy hoạch đô 

thị, quy chuẩn thiết kế. 

- Giới thiệu phương pháp thực 

hiện đồ án thiết kế quy hoạch. 

- Giới thiệu đồ án mẫu, quy 

hoạch mẫu.  

3/0 
+ Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

C1 

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Các nhóm khảo sát thực trang 

khu đất được quy hoạch, nghiên 

cứu các dữ liệu liên quan đến 

kinh tế, xã hội, dân số và thực 

trạng phát triển đô thị tại khu 

vực quy hoạch 

- Xem xét, đánh giá các yếu tố 

hiện trạng (thảo luận nhóm) 

- Xây dựng báo cáo sơ bộ về 

0/3 

+ Các 

nhóm tự 

nghiên 

cứu 

+ Hướng 

dẫn, trao 

đổi thêm 

về các 

định 

hướng tìm 

Điền dã tại 

khu vực quy 

hoạch 

C1, 

C2, 

C3,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

đánh giá thực trạng kiến trúc, đô 

thị phục vụ thiết kế quy hoạch 

tài liệu, 

tham khảo 

3,4 

Phân tích đánh giá hiện trạng 

quy hoạch 

- Phân tích, đánh giá điều kiện tự 

nhiên, văn hóa, xã hội 

- Nghiên cứu các chiến lược định 

hướng phát triển khu vực, mối 

tương quan vùng quy hoạch 

- Tham khảo, nghiên cứu các đồ 

án quy hoạch, tìm hiểu xu hướng 

mới trong quy hoạch 

- Xây dựng nhiệm vụ quy hoạch 

cho đồ án. 

2/4 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

các nội dung 

báo cáo theo 

nhiệm vụ của 

giảng viên. 

C1, 

C2, 

C3,  

5,6 

Tìm ý, sáng tác 

- Nghiên cứu các đồ án quy 

hoạch mẫu để tìm ý tưởng thiết 

kế. 

- Lập sa bàn (mô hình), đánh giá 

mối liên hệ (tương quan) giữa 

khu đất thiết kế với khu vực lân 

cận. 

- Đề xuất các ý tưởng thiết kế và 

lựa chọn ý tưởng phù hợp. 

2/4 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm mô 

hình 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

các nội dung 

báo cáo theo 

nhiệm vụ của 

giảng viên. 

C1, 

C2, 

C3, 

C4. 

7,8  

Quy hoạch cơ cấu 

- Đề xuất phương án cơ cấu sử 

dụng đất 

- Đề xuất phương án tổ chức 

giao thông 

- Đề xuất phương án tổ chức 

không gian cảnh quan 

- Xây dựng Bảng cơ cấu sử dụng 

đất cho khu vực quy hoạch 

2/4 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm mô 

hình 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

các nội dung 

báo cáo theo 

nhiệm vụ của 

giảng viên. 

C1, 

C2, 

C3, 

C4. 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

9,10,11 

Quy hoạch chi tiết các khu 

chức năng 

- Đề xuất giải pháp quy hoạch 

tổng thể chi tiết khu chức năng 

- Đề xuất giải pháp tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan, 

mẫu công trình và giải pháp tổ 

chức kiến trúc 

- Đề xuất giải pháp thiết kế các 

yếu tố tổ hợp không gian 

3/6 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Sửa bài 

đồ án trực 

tiếp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm mô 

hình 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

các nội dung 

báo cáo theo 

nhiệm vụ của 

giảng viên. 

C1, 

C2, 

C4. 

12 

Hoàn chỉnh phương án quy 

hoạch  

Thông qua phương án quy hoạch 

cuối cùng với giảng viên phụ 

trách  

1/2  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm mô 

hình 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

các nội dung 

báo cáo theo 

nhiệm vụ của 

giảng viên 

C1, 

C2, 

C3, 

C4. 

13,14 

Hoàn thiện thiết kế  

Thiết kế, hoàn thiện tất cả các 

thành phần của bản vẽ quy hoạch 

1/2  

Trên lớp: 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm mô 

hình 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị 

các nội dung 

báo cáo theo 

nhiệm vụ của 

giảng viên 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5. 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ án trên 

máy tính 

1/2  

Trên lớp: 

+ Thảo luận 

nhóm 

C3, 

C4, 

C5. 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

Nộp bản vẽ in màu + Làm mô 

hình 

+ Thể hiện 

bản vẽ 

 Bảo vệ đồ án  0/3    

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

3-12 

- Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

- Thực hiện tổng hợp số liệu và điền dã thu thập dữ liệu hiện trạng khu đất phục 

vụ quy hoạch 

- Thực hiện ý tưởng bằng các phương pháp trực quan: vẽ tay, mô hình, vẽ máy 

- Nghiên cứu các đồ án quy hoạch, tài liệu chuẩn xây dựng phục vụ thiết kế 

5-14 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, làm bài tập nhóm đánh giá thực trạng đô 

thị quy hoạch 

- Phân tích SWOT về dữ liệu thiết kế quy hoạch 

- Thực hiện mô hình quy hoạch đánh giá tương quan dữ liệu thiết kế. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Kiểm tra 

giữa kỳ 
Vấn đáp 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Đánh giá 

vấn đáp 
Tiêu chí 3 10% 

Bài tập 

lớn 

Thực hiện: 

Bài tập nhóm 

phân tích  

- Đánh giá thực 

trạng khu đất 

- Xây dựng cơ 

cấu quy hoạch 

- Đề xuất 

phương án thiết 

kế 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Báo cáo, 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   

Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Đồ án 

C1, C2, 

C3, C4 

C5 

Tuần thi 
Báo cáo Đồ 

án  

Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 

 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 



395 
 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập  

Bài tập 

không đủ 

thành phần 

50% số 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50% số 

lượng bài tập 

được giao. 

Chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số 

lượng được 

giao. Một số 

bài tập nộp 

chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

30% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm 

vụ nhưng 

chưa hợp lý. 

Còn một số 

sai sót trong 

tính toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

trình bày 

logic, chi tiết 

và rõ ràng, 

hoàn toàn 

hợp lý. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương pháp 

trình bày sai, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình bày chi 

tiết, rõ ràng, 

logic. 

Kết quả 

nghiên cứu 

có phân tích, 

lý giải cụ 

thể, rõ ràng 

và thuyết 

phục. 

30% 

Kết 

quả 

Không có 

hoặc kết 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

Kết quả phù 

hợp theo yêu 
70% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

nghiê

n cứu 

quả không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

cầu.  

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra.   

cầu. Nhưng 

còn nhiều 

điểm chưa 

phù hợp.   

cầu. cầu.  

Đáp ứng 

nhiệm vụ 

của bài tập. 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời 

hoàn toàn 

không liên 

quan đến 

câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

như  không 

liên, không 

tập trung vào 

trọng tâm 

của câu hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời.  

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; 

tự tin  trong 

câu trả lời; 

lập luận, giải 

thích cho câu 

hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

+ Giáo trình bắt buộc: Giảng đề Đồ án Quy hoạch- Tài liệu lưu hành nội bộ, Quy 

chuẩn xây dựng Việt Nam - Bảng 5.8.1. trang 67.  

+ Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Thế Bá, (2011), Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, NXB Xây Dựng, Hà 

Nội. 

2. Nguyễn Đăng Sơn, (2011), Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị 

(Tập 1), NXB Xây dựng, Hà Nội. 

3. Đàm Trung Phường (2011), Lịch sử đô thị Việt Nam, NXB Xây dựng, Hà Nội 

4. Nguyễn Sỹ Quế (2012), Lịch sử đô thị, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

5. Võ Kim Cương (2013), Chính sách đô thị, tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản 

lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội 

6. Đặng Đức Quang (2011), Thị tứ làng xã, NXB Xây dựng, Hà Nội 

7. Các đồ án quy hoạch do Giảng viên giới thiệu 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 
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- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Bảo An 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Đồ án Kiến trúc tổng hợp 

 Tên tiếng Anh: General architecture Project 

2. Số tín chỉ:  4 (1-3) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Đồ án (ĐA):  135 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 165 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Đồ án Kiến trúc công cộng 2 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần là một dự án liên môn của nhiều học phần đã học trong chương trình đào 

tạo. Đồ án tổng hợp Kiến trúc là đồ án chuyên ngành kiến trúc chuyên sâu trong đó yêu 

cầu sinh viên tổng hợp và vận dụng được tất cả các kiến thức và kỹ năng đã làm trong các 

đồ án chuyên ngành đã được học. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp thêm các kiến thức 

cần thiết cho việc hoàn thành dự án thông qua các lý luận, kiến thức đặc thù được cung cấp 

bởi Chuyên đề về Kiến trúc được lồng ghép trong học phần.  Đồ án này giúp sinh viên 

hoàn thành những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm tốt đồ án tốt nghiệp và công 

việc chuyên môn sau khi ra trường. 

Công trình yêu cầu thiết kế có thể do sinh viên tự chọn đề tài trong nhóm các công 

trình kiến trúc công cộng, nhà ở hoặc công nghiệp ở quy mô cao và chuyên sâu hơn so với 

các đồ án trước đã làm. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết kế kiến trúc từ đơn giản 

đến phức tạp. 

Kỹ - Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học trước vào quá trình thực 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng hiện môn học này. 

- Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá địa điểm 

thiết kế. 

- Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay và máy tính.  

- Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa kiến trúc trong việc thể hiện ý tưởng và 

triển khai bản vẽ. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng 

phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn 

thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm được trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án thiết 

kế kiến trúc từ đơn giản đến phức tạp. 
Nhớ hiểu  

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các môn học 

trước vào quá trình thực hiện môn học này. 

Có kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá địa điểm thiết kế. 

Vận dụng  

C3 
Đưa ý tưởng, thiết kế và trình bày bản vẽ thiết kế bằng tay 

và máy tính.  
Vận dụng  

C4 
Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa kiến trúc trong 

việc thể hiện ý tưởng và triển khai bản vẽ. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C C         

C2 C C C C M M M     M 

C3 C C C C M M M  M   M 

C4 C C C C M M M  C   M 

Tổng 

hợp HP 
C C C C M M M  C   M 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 
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11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 

Giảng đề đồ án 

- Giới thiệu các nội dung của 

đồ án 

- Hình thành các nhóm đồ án 

- Liên hệ các kiến thức theo 

nhóm công trình đăng ký   

2-0 + Giảng đề 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giới thiệu 

công trình 

tham khảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

+ Tìm tài liệu 

tham khảo 

+ Tìm hiểu quy 

chuẩn xây dựng 

C1, 

C2,  

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu vực 

thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá các ảnh 

hưởng của các yếu tố thực 

địa đến thiết kế 

1-10 + Khảo sát 

thực tế 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

Tại hiện 

trường 

+ Quan sát 

+ Đo đạc 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

điều kiện thực 

tế. 

+ Nghiên cứu 

dữ liệu khu vực 

thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

3,4 

Nghiên cứu tài liệu thiết kế 

- Nghiên cứu các tài liệu, tiêu 

chuẩn liên quan 

- Phân tích, đánh giá lại một 

phương án thiết kế tương tự  

2-15 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

vấn đề   

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Tổng hợp các 

tài liệu, tiêu 

chuẩn 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các 

yếu tố liên 

quan đến thiết 

kế 

+ Tìm kiếm ý 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

tưởng 

5 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng tổng thể 

- Xây dựng thiết kế mặt bằng 

tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về tổ chức 

mặt bằng tổng thể  

2-15 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

6,7 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế mặt 

bằng các tầng 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt bằng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

bằng công trình  

2-15 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

8,9 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt đứng công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức mặt đứng công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt 

2-15 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

đứng công trình Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

10,11 

Hình thành ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế các 

mặt cắt công trình 

- Liên hệ các kiến thức về tổ 

chức không gian bên trong 

và bên ngoài của công trình 

- Thực hiện các yêu cầu của 

một bản vẽ thiết kế mặt cắt 

công trình  

2-15 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý 

tưởng 

+ Trình bày ý 

tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng thiết kế 

công trình và thiết kế phối 

cảnh công trình 

- Liên hệ các kiến thức về lựa 

chọn điểm nhìn phù hợp 

cho phối cảnh công trình  

1-15 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13,14 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các thành 

phần của bản vẽ thiết kế 

công trình 

1-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Trình bày ý 

tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

thiết kế 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ án 

trên máy tính 

0-25 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Tại phòng họa 

thất 

+ Trình bày 

bản vẽ thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   Nộp bản vẽ A1 

in màu 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

chuyên cần  

Đánh giá có mặt 

và tham gia thảo 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tài liệu, bản vẽ 

cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

 

Mỗi buổi 

học 

 

Đánh giá 

bản vẽ 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bản vẽ cuối 

cùng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Đánh giá 

bản vẽ 

Tiêu chí 1 

60% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

30% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

giao gian quy 

định. 

chưa hoàn 

chỉnh 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

thời gian 

quy định. 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

5. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

13. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

14. Tạp chí kiến trúc. 

15. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 



405 
 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

   

   

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   
Tên học phần: Đồ án Cấu tạo KT nhà dân 

dụng 

 
Tên tiếng Anh: Architectural Structure of 

Civil buildings Project 

2. Số tín chỉ:  1 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT):   

Đồ án (ĐA):  45 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 45 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Trần Vũ Tiến 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Cấu tạo KT nhà dân dụng 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học (của học phần Cấu 

tạo kiến trúc nhà dân dụng) để thiết kế cấu tạo kiến trúc cho một công trình kiến trúc dân 

dụng cụ thể. Đây chính là một trong những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên 

trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết kế - Đồ án 

môn học và trong quá trình làm việc thực tế sau khi ra trường. Đồ án giúp cho sinh viên 

học cách thể hiện một bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công (phần Kiến trúc) của Hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật thi công. 

Sinh viên - dưới sự hướng dẫn của giáo viên - tự chọn một trong các công trình để 

thực hiện. Ví dụ: khách sạn, chung cư, nhà làm việc, trường học, bệnh viện,…. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu lại được các nguyên lý cấu tạo kiến trúc của các bộ phận chính trong nhà dân 

dụng. 

Kỹ - Có khả năng ứng dụng để đưa ra giải pháp thiết kế cấu tạo cho các công trình Nhà 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng dân dụng. 

- Có kỹ năng thể hiện được các bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc cho Nhà dân dụng 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức thực tế và kiến thức mới nhất về môn học. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm được các nguyên lý cấu tạo kiến trúc của các bộ 

phận chính trong nhà dân dụng. 
Nhớ hiểu  

C2 
Có khả năng ứng dụng để đưa ra giải pháp thiết kế cấu tạo 

cho các công trình Nhà dân dụng 
Vận dụng  

C3 
Có khả năng thể hiện được các bản vẽ chi tiết của Đồ án 

cấu tạo kiến trúc cho Nhà dân dụng 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2  C C TB TB  TB     TB 

C3  C C TB   TB     TB 

Tổng 

hợp HP 
 C C TB TB  TB     TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết  /buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2 

Giảng đề đồ án 

- Tổng quan về môn học 

- Giải pháp thiết kế cấu tạo 

nhà DD 

- Phương pháp thực hiện một 

Đồ án  

- Duyệt Đề tài cho các nhóm 

SV 

4-0 + Giảng đề 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Phân nhóm 

thực hiện ĐA, 

mỗi nhóm từ 2 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

C1, 

C2,  
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/ĐA) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

- 3 SV + Tìm tài liệu 

tham khảo 

+ Tìm hiểu 

quy về quy 

định của bản 

vẽ kỹ thuật 

xây dựng, 

Giải pháp cấu 

tạo kiến trúc. 

3 - 7 

Đề xuất Giải pháp cấu tạo 

kiến trúc cho một công 

trình dân dụng 

- Các nhóm SV đề xuất giải 

pháp cấu tạo kiến trúc cho 

một công trình dân dụng 

(theo đề tài được duyệt); 

- GV sửa bài 

0-10 + Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ SV các 

nhóm trình 

bày các giải 

pháp cấu tạo 

kiến trúc  

+ Sửa bài cho 

các nhóm 

  

Trên lớp: 

+ Vẽ bài 

+ Trình bày 

phương án 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu. 

+ Hoàn thiện 

phương án. 

C1, 

C2, 

C3 

8- 14 

Thể hiện đồ án 

- Các nhóm SV thể hiện đồ 

án tại lớp 

- GV sửa bài  

0-14 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Thể hiện đồ 

án 

+ Giải quyết 

vấn đề   

 

 Trên lớp: 

+ Vẽ bài 

+ Trình bày 

phương án 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu. 

+ Hoàn thiện 

phương án. 

C2, 

C3  

15 

Hoàn thiện và Nộp đồ án 

- Các nhóm SV hoàn thiện 

đồ án tại lớp 

- Nộp bài  

0-2 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Thể hiện đồ 

án 

 Trên lớp: 

+ Vẽ bài 

+ Nộp bài 

C1, 

C2, 

C3,  

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và thực hiện đồ án theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá 

chuyên cần  

Đánh giá có mặt 

và tham gia thảo 

luận 

C1, 

C2,  

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tài liệu, bản vẽ 

cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bản vẽ 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bản vẽ cuối 

cùng 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Đánh giá 

bản vẽ 

Tiêu chí 1 

60% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

giải pháp  

thiết kế phù 

hợp. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

giải pháp  

thiết kế tốt. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có giải 

pháp  thiết 

kế tốt và 

sáng tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Phan Tấn Hài , Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc, NXB Xây dựng. 

2009. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút, 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2007. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Đồ án phải do sinh viên thực 

hiện. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Vẽ ghi 

 Tên tiếng Anh: Draw current status of Architecture  

2. Số tín chỉ:  1 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 7.5 tiết 

Thực hành (ThH):  15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 30 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật xây dựng 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành trong 

việc vẽ ghi lại hiện trạng của một công trình kiến trúc. Các kỹ năng chính bao gồm: thu 

thập thông tin về công trình, các công tác chuẩn bị, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng 

đo vẽ tại hiện trường và thể hiện lại bản vẽ hiện trạng công trình. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Giới thiệu các khái niệm chung về Vẽ ghi; 

Phương pháp đo vẽ thủ công; Thực hành đo vẽ hiện trạng một công trình kiến trúc cụ thể.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích được định nghĩa, ý nghĩa và các phương pháp của vẽ ghi. 

- Nêu được các bước tiến hành trong phương pháp đo vẽ thủ công. 

Kỹ 

năng 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Có kỹ năng đo vẽ bằng phương pháp thủ công tại hiện trường. 

- Có kỹ năng thể hiện bản vẽ hiện trạng công trình. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nêu và giải thích được định nghĩa, ý nghĩa và các phương 

pháp của vẽ ghi. 
Nhớ - Hiểu  

C2 
Nêu được các bước tiến hành trong phương pháp đo vẽ 

thủ công. 
Nhớ - Hiểu  

C3 
Đo vẽ hiện trạng - bằng phương pháp thủ công - một công 

trình cụ thể. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1            TB 

C2  TB TB    TB   TB   

C3  TB C  TB T TB   C  TB 

Tổng 

hợp HP 

 TB C   TB T TB   C  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 

tiết/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 Chương I: Khái 

niệm chung về vẽ 

ghi 

1. Định nghĩa 

2. Nội dung Hồ sơ 

vẽ ghi 

3. Các phương 

pháp vẽ ghi 

2-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Phương 

pháp đo vẽ thủ 

công” 

C1, 

C2 

2 Chương II: 2-0  + Thuyết giảng Trên lớp: C1, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

Phương pháp đo 

vẽ thủ công 

1. Dụng cụ đo vẽ 

2. Phương pháp 

đo vẽ 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

C2 

 

3 - 

15 

Chương III: 

Thực hành vẽ 

ghi một công 

trình cụ thể 

  

3.5-0 15-0 + Thuyết giảng 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Chọn công 

trình thực tế,  

chia nhóm và 

hướng dẫn 

thực hiện “Bài 

thực hành vẽ 

ghi” 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Thực hiện 

“Bài thực hành” 

theo nhóm 

C1, 

C2, 

C3 

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

- Mỗi nhóm 4-5 sinh viên. 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-14 Thảo luận và làm “Bài thực hành vẽ ghi” theo nhóm trong quá trình học 

15 
- Các nhóm hoàn thiện “Bài thực hành vẽ ghi” trên giấy A1 - đóng thành tập. 

- Nộp bài. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

Chuyên cần và 

tham gia thảo 

luận tại lớp 

C1, 

C2 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Tiêu chí 1 20% 

Bài thực 

hành vẽ ghi 

Sinh viên được 

giao nhiệm vụ 

theo nhóm 

C3 Nộp bài 

vào tuần 

thứ 15 

Đánh giá 

báo cáo 

Tiêu chí 2 80% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi 

học 

Đi  học không  

chuyên  cần 

Đi học khá 

chuyên cần 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

(<30%). (<50%). (<70%). (100%). 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt 

động gì tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

góp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo - “Bài thực hành vẽ ghi” 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

và 

thành 

phần 

Bài 

thực 

hành  

Không 

nộp 

Bài 

thực 

hành. 

Có nộp Hồ 

sơ BV hiện 

trạng. Còn 

thiếu Bản 

vẽ phác và 

Bản vẽ 

nháp. 

Có nộp Hồ sơ 

BV hiện 

trạng. Còn 

thiếu Bản vẽ 

phác hoặc 

Bản vẽ nháp. 

Có nộp. 

Đầy đủ các 

hồ sơ: Bản vẽ 

phác; Bản vẽ 

nháp; Hồ sơ 

BV hiện 

trạng. 

Có nộp. 

Đầy đủ các hồ 

sơ: Bản vẽ 

phác; Bản vẽ 

nháp; Hồ sơ 

BV hiện trạng. 

20% 

Trình 

bày 

Bài 

thực 

hành 

Không 

có 

Bài 

thực 

hành 

Bài thực 

hành được 

trình bày 

không yêu 

cầu. Một số 

hình vẽ, 

bảng biểu 

không phù 

hợp. 

Bài thực hành 

được trình 

bày đúng yêu 

cầu . Còn một 

số lỗi nhỏ về 

trình bày. 

Bài thực 

hành được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu. Ghi  

chú,  giải 

thích đầy đủ, 

hợp lý. 

Bài thực hành 

được trình bày 

đẹp, đầy đủ, 

đúng yêu cầu. 

Ghi chú, giải 

thích cụ thể, 

hợp lý. 

20% 

Nội 

dung 

Bài 

thực 

hành 

Không 

có Bài 

thực 

hành 

Các bản vẽ 

không đầy 

đủ, còn sai 

sót về hình 

dạng, kích 

thước công 

trình. Chưa 

đáp ứng các 

yêu cầu của 

Các bản vẽ 

đúng, đầy đủ, 

chính xác 

(hình dạng, 

kích thước) 

công trình. 

Đáp ứng các 

yêu cầu của 

bản vẽ kỹ 

Các bản vẽ 

đúng, đầy đủ, 

chính xác 

(hình dạng, 

kích thước) 

công trình. 

Đáp ứng các 

yêu cầu của 

bản vẽ kỹ 

Các bản vẽ 

đúng, đầy đủ, 

chính xác 

(hình dạng, 

kích thước) 

công trình. 

Đáp ứng các 

yêu cầu của 

bản vẽ kỹ 

60% 
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bản vẽ kỹ 

thuật.  

thuật. Còn 

một số sai 

sót. 

thuật.  thuật. Hình 

ảnh đẹp, chi 

tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Đỗ Quang Trinh, Hướng dẫn vẽ ghi, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2010. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Bộ xây dựng, Giáo trình vẽ Xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2000. 

2. Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Diễn hoạ kiến trúc, 1993. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học tại lớp và các buổi thực hành 

tại công trình. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải xin phép 

và có giấy tờ chứng minh đầy đủ, hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, thực hành, phát biểu các nội dung liên quan 

đến chủ đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện “Bài thực hành vẽ ghi” đúng quy định. “Bài thực hành vẽ 

ghi” phải do nhóm sinh viên thực hiện. Nếu bị phát hiện là sao chép hoặc nhờ người 

làm hộ thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Chuyên đề kiến trúc bền vững  

 Tên tiếng Anh: Sustainable architecture topic  

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Tiến Vinh 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Chuyên đề kiến trúc bền vững trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng 

quan phát triển bền vững, các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến trúc bền vững, các 

công cụ đánh giá công trình xanh và các công cụ phân tích, mô phỏng, ... trong thiết kế 

kiến trúc theo hướng bền vững. Đây chính là những kiến thức chuyên sâu quan trọng, rất 

cần thiết cho sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập 

thực hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành 

nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: tổng quan về kiến trúc bền vững, phát triển 

kiến trúc bền vững tại Việt Nam, hệ thống các công cụ đánh giá Công trình Xanh, ứng 

dụng công nghệ mô phỏng trong thiết kế kiến trúc theo hướng bền vững.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích các khái niệm về kiến trúc bền vững, phát triển kiến trúc bền vững. 

- Nêu và giải thích được nội dung các công cụ đánh giá Công trình Xanh. 

- Nêu và nắm được chức năng của một số công cụ mô phỏng phổ biến hiện nay. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

- Tiếp cận với kiến thức thực tế về kiến trúc bền vững hiện nay. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức nêu trên vào thiết kế các công trình kiến trúc 

theo hướng bền vững tại trường và thực tế hành nghề sau khi tốt nghiệp . 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức nêu trên để phân tích, đánh giá và giải quyết các 

vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến vấn đề phát triển bền vững trong kiến trúc. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

- Tạo những cơ sở nền tảng để hình thành và phát triển khả năng sáng tạo theo định 

hướng phát triển bền vững cho kiến trúc. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình cho sinh viên. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

- Có trách nhiệm đối với sự phát triển kiến trúc bền vững trong hoạt động nghề 

nghiệp sau khi ra trường. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nêu và giải thích được: các khái niệm về kiến trúc bền 

vững, phát triển kiến trúc bền vững, nội dung các công cụ 

đánh giá Công trình Xanh, chức năng của một số công cụ 

mô phỏng phổ biến hiện nay. 

Nhớ - Hiểu  

C2 

Áp dụng các kiến thức nêu trên để phân tích, đánh giá và 

giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến vấn đề 

phát triển bền vững trong kiến trúc. 

Vận dụng – 

Đánh giá 
 

C3 

Có khả năng đề xuất các giải pháp thiết kế kiến trúc theo 

theo hướng bền vững tại trường và thực tế hành nghề sau 

khi tốt nghiệp. 

Sáng tạo  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C TB TB       T C 

C2 TB TB TB TB TB TB     T C 

C3 C C C C TB TB      C 

Tổng 

hợp HP 

C C C C TB TB     T C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 Chương I: Tổng 

quan về kiến 

trúc bền vững 

1. Bối cảnh ra đời 

và các khái niệm 

về phát triển bền 

vững  

2. Khái niệm kiến 

trúc bền vững 

3. Xu hướng phát 

triển kiến trúc bền 

vững trên thế giới 

2-0  + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

(Chia nhóm, 

hướng dẫn 

chọn đề tài và 

hướng dẫn 

thực hiện “Báo 

cáo chuyên 

đề”) 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Phát 

triển kiến trúc 

bền vững tại 

Việt Nam” 

+ Các nhóm 

chuẩn bị báo cáo 

C1, 

C2 

2, 3, 

4 

Chương II: Phát 

triển kiến trúc 

bền vững tại Việt 

Nam 

1. Kiến trúc bền 

vững trong các 

công trình kiến 

trúc truyền thống 

2. Thực trạng phát 

triển kiến trúc bền 

vững tại Việt 

Nam 

3. Một số rào cản 

của phát triển kiến 

trúc bền vững tại 

Việt Nam 

4. Xu hướng phát 

triển kiến trúc bền 

vững tại Việt 

Nam 

4-0 4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Nhóm 1, 2 

thuyết trình. 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Hệ 

thống các công 

cụ đánh giá 

Công trình 

Xanh” 

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

+ Các nhóm 

chuẩn bị báo cáo 

C1, 

C2, 

C3 

 

5, 6, 

7 

Chương III: Hệ 

thống các công 

cụ đánh giá 

Công trình Xanh 

1. Khái niệm 

2. Giới thiệu một 

4-0 4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Nhóm 3, 4 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

số công cụ đánh 

giá Công trình 

Xanh phổ biến 

trên thế giới  

3. Giới thiệu một 

số công cụ đánh 

giá Công trình 

Xanh ở Việt Nam 

4. Áp dụng một số 

công cụ đánh giá 

Công trình Xanh 

trong giai đoạn 

thiết kế ở Việt 

Nam 

thuyết trình. 

 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu tài 

liệu về “Ứng 

dụng công nghệ 

mô phỏng trong 

thiết kế kiến trúc 

theo hướng bền 

vững” 

+ Thực hiện 

“Bài tập” theo 

nhóm 

+ Các nhóm 

chuẩn bị báo cáo 

8, 9, 

10, 

11, 

12 

Chương IV: Ứng 

dụng công nghệ 

mô phỏng trong 

thiết kế kiến trúc 

theo hướng bền 

vững 

1. Các công cụ 

phân tích sinh khí 

hậu, vi khí hậu và 

tiện nghi con 

người 

2. Mô phỏng năng 

lượng 

3. Mô phỏng 

chiếu sáng 

4. Mô phỏng 

thông gió 

5. Mô phỏng môi 

trường âm thanh 

5-0 12-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

lớp 

+ Nhóm 5, 6 

thuyết trình. 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Các nhóm 

chuẩn bị báo cáo 

C1, 

C2, 

C3 

 

13, 

14, 

15 

Tham quan các 

công trình kiến 

trúc xanh ở Đà 

Nẵng 

 14-0 + Thuyết giảng 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận tại 

công trình 

+ Hướng dẫn 

SV chọn đề tài 

viết Tiểu luận 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận  

Về nhà: 

+ Thực hiện 

C2, 

C3 

 



420 
 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Số tiết 

(ThH 

/TN) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

 “Tiểu luận”  

13. Các hoạt động theo nhóm: 

- Mỗi nhóm 6 - 7 sinh viên. 

Tuần Nội dung hoạt động 

2-12 Thực hiện và báo cáo Báo cáo chuyên đề theo nhóm trong quá trình học 

13 - 15 

- Chọn đề tài và viết Tiểu luận 

- Nội dung Tiểu luận được trình bày trên giấy A4 - đóng thành tập. 

- Nộp Tiểu luận vào tuần học thứ 16. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

Chuyên cần và 

tham gia thảo 

luận tại lớp 

C1, 

C2 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Tiêu chí 1 10% 

Báo cáo 

chuyên đề 

Sinh viên được 

giao nhiệm vụ 

theo nhóm 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thuyết 

trình 

Tiêu chí 2 30% 

Tiểu luận Sinh viên tự 

chọn đề tài theo 

hướng dẫn của 

GV 

C2, 

C3 

Nộp bài 

vào tuần 

học thứ 16 

Đánh giá 

báo cáo 

Tiêu chí 2 60% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi 

học 

(<30%). 

Đi  học không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt 

động gì tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

góp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thuyết trình - “Báo cáo chuyên đề” 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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chí 

đánh 

giá 

MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

số  

Nội 

dung 

Báo cáo 

Không  

có  nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội  dung phù 

hợp  với yêu 

cầu, hình ảnh 

và giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, đẹp 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, phong 

phú.   

Nội  dung phù 

hợp  với  yêu 

cầu.  Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, đẹp, 

phong phú. Có 

thể có sử dụng 

video. 

50% 

Trình 

bày 

slide 

Slide 

trình bày 

quá sơ 

sài, không 

đủ số 

lượng 

theo quy 

định 

Slide  trình  

bày  với  số 

lượng phù 

hợp, sử dụng 

từ  ngũ  và 

hình  ảnh rõ 

ràng 

Slide trình bày 

với bố cục 

logic, rõ ràng, 

gồm 3 phần 

(introduction, 

body and 

conclusion) 

Slide trình bày 

với bố cục 

logic, rõ ràng,  

gồm  3  phần,  

thể  hiện  sự 

thành thạo 

trong trình bày 

Slide trình bày 

với  bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 3 

phần. Thuật ngữ 

sử dụng đơn giản 

dễ hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định.  

Sử  dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm  

không  rõ,  

giọng nói  

nhỏ. 

Người 

nghe 

không 

hiểu. 

Bài  trình  bày  

đầy  đủ. 

Giọng nói 

nhỏ, phát âm 

còn một số từ 

không rõ, sử 

dụng thuật 

ngữ phức 

tạp,  chưa có 

tương tác với 

người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình bày 

có bố cục 3 

phần rõ ràng. 

Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, 

dễ nghe, thời 

gian trình bày 

đúng quy định, 

thỉnh thoảng có 

tương tác với 

người nghe. 

Người nghe có 

thể hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình bày. 

Phần trình bày 

ngắn gọn, dễ 

hiểu. Sử dụng 

các thuật ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 

ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thời gian 

trình bày đúng 

quy định. 

Tương tác tốt 

với người  

nghe.  Người  

nghe  có  thể 

hiểu được nội 

dung trình bày. 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 

loát. Thu hút sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể 

hiểu và theo kịp 

tất cả nội dung 

trình bày.  Thời  

gian  trình  bày  

đúng  quy định. 

25% 

 

 

Tiêu chí 3 – Đánh giá báo cáo - “Tiểu luận” 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC 

F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

và 

thành 

phần 

Bài 

tập  

Không 

nộp 

Bài tập. 

Có nộp. 

Bài tập  đủ 

60% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập đủ 

80% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập đủ 

100% thành 

phần nội 

dung  được  

giao. 

Có nộp. 

Bài tập  đủ 

100% thành 

phần nội dung  

được  giao. 

20% 

Trình 

bày 

Bài 

tập 

Không 

có 

Bài tập 

Bài tập 

được trình 

bày không 

yêu cầu (bố 

cục, đường 

nét, màu 

sắc). Một số 

hình vẽ, 

bảng biểu 

không phù 

hợp. 

Bài tập được 

trình bày 

đúng yêu cầu 

(bố cục, 

đường nét, 

màu sắc). 

Còn một số 

lỗi nhỏ về 

trình bày. 

Bài tập được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường 

nét, màu sắc. 

Ghi  chú,  

giải thích đầy 

đủ, hợp lý. 

Bài tập được 

trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng 

yêu cầu (bố 

cục, đường nét, 

màu sắc). Ghi 

chú, giải thích 

cụ thể, hợp lý. 

40% 

Nội 

dung 

Bài 

tập 

Không 

có Bài 

tập 

Có ý tưởng 

thiết kế 

nhưng  chưa 

hợp lý.  

 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu. 

Một số không 

gian  chưa 

hợp lý.  

 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu, 

phù hợp với 

thể loại công 

trình. Hình 

ảnh đúng, rõ 

ràng. 

Có ý tưởng 

thiết kế đáp 

ứng yêu cầu, 

độc đáo, phù 

hợp với thể 

loại công trình. 

Hình ảnh chi 

tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp 

lý. 

40% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Phạm Đức Nguyên, Kiến trúc sinh khí hậu,  NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Văn Muôn, Các 

giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam, NXB Xây dựng Hà Nội, 2014. 

2. Phạm Đức Nguyên, Phát triển Kiến trúc bền vững, Kiến trúc xanh ở Việt Nam, 

NXB Xây dựng Hà Nội, 2012. 

3. Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Thu Hòa, Trần Quốc Bảo, Các giải pháp Kiến trúc khí 

hậu Việt Nam, NXB Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2006. 

4. Leon Glicksman & Juintow Lin - Dịch giả: Trần Phú Thành, Thiết kế nhà ở đô thị 

bền vững tại Trung Quốc - Các nguyên tắc chủ đạo và nghiên cứu điển hình về giảm 

sử dụng năng lượng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. 



423 
 

5. Ken Yeang, Thiết kế với thiên nhiên, NXB Tri thức Tp. HCM, 2011 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải xin phép và có giấy tờ chứng minh đầy đủ, hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề 

môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện “Báo cáo chuyên đề” theo nhóm và “Tiểu luận” đúng quy 

định. “Báo cáo chuyên đề” và “Tiểu luận” phải do nhóm sinh viên và cá nhân sinh 

viên thực hiện. Nếu bị phát hiện là sao chép hoặc nhờ người làm hộ thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  TS. KTS. Phan Tiến Vinh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   
Tên học phần: Chuyên đề Công nghệ mới 

trong Xây dựng 

 
Tên tiếng Anh: Topics on new construction 

technology 

2. Số tín chỉ:  1  

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 7.5 tiết 

Thực hành (TTH):  15 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 30 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Đoàn Vĩnh Phúc 

Giảng viên 2  Thỉnh giảng Chuyên gia 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành - bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Chuyên đề Công nghệ mới trong Xây dựng trang bị cho sinh viên kiến 

thức cập nhật trong số những công nghệ mới thuộc các lĩnh vực vật liệu, thiết kế, thi công 

xây dựng,... Các công nghệ được lựa chọn để giới thiệu nhằm giúp người học tiếp cận cái 

mới, từ đó góp phần vào việc củng cố tư duy thiết kế theo hướng thực tế, cập nhật, sáng 

tạo; công nghệ được giới thiệu là cần thiết cho sinh viên trong quá trình học các các môn lý 

thuyết chuyên ngành cũng như vận dụng vào các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học 

của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung của học phần có thể là: Công nghệ Vật liệu mới, Công nghệ thi công mới, 

Kết cấu xây dựng mới. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 
- Có kiến thức nhất định về một công nghệ hoặc kiến thức mới, có tính cập 

nhật, và phù hợp với chuyên ngành. 

Kỹ năng 

- Có khả năng nhất định trong việc áp dụng các kiến thức được trang bị để 

phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phù hợp do thực tiễn thiết kế đặt 

ra. 
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Mục tiêu Mô tả 

Thái độ 

- Hình thành và phát triển khả năng thích ứng, sáng tạo trong thiết kế kiến trúc 

công trình. 

- Có khả năng và ý thức cập nhật các kiến thức mới, phục vụ cho việc thiết kế 

công trình. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

C1 
Nêu các nội dung về công nghệ (vật liệu/kết cấu/thi công) được 

giới thiệu. 
Nhớ 

C2 
Giải thích được các nội dung về công nghệ (vật liệu/kết cấu/thi 

công) được giới thiệu. 
Hiểu 

C3 

Có khả năng nhất định trong việc áp dụng các kiến thức (công nghệ 

vật liệu/kết cấu/thi công) được trang bị vào thiết kế các công trình 

kiến trúc và thực tế hành nghề sau khi tốt nghiệp. 

Vận dụng 

C4 
Có khả năng nhất định trong việc phân tích, so sánh lựa chọn công 

nghệ (vật liệu/kết cấu/thi công) phù hợp. 
 Phân tích 

 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 - C C TB T TB - - - - TB TB 

C2 - C C TB T TB - - - - TB TB 

C3 - C C TB T TB - - - - TB TB 

C4 - C C TB T TB - - - - TB TB 

Tổng 

hợp HP 
 C C TB T TB - - - - 

TB TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong khoảng thời gian 07 tuần: 1 buổi/tuần, số tiết 

dạy mỗi tuần theo thực tế thời gian giảng dạy nhằm đảm bảo tổng số tiết thực học là 7,5 

tiết lý thuyết và 15 tiết thực hành. 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/THH) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên CLO 

1-15 

Phụ thuộc vào nội dung 

được lựa chọn để giới 

thiệu mà cấu trúc 

chương mục có thể khác 

nhau, có thể nằm trong 

các nội dung: 

- Vật liệu xây dựng mới 

7,5-15  

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 
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- Kết cấu xây dựng mới 

- Công nghệ xây dựng 

mới 

 

luận nhóm 

+ Có thể 

giải bài tập 

nếu nội 

dung giảng 

dạy có bài 

tập 

 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài tiểu luận C1, 

C2, 

C3,C4 

13. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Đặt câu hỏi 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Mỗi buổi 

học 

Vấn đáp cá 

nhân 
Tiêu chí 1 30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài tiểu luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần thi 
Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 70% 

Tiêu chí 1 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

30% 
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Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo tiểu luận 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Tính 

toán sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, tính 

toán chi tiết, 

rõ ràng, 

logic, trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và 

thuyết phục. 

70% 

14. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

Bài giảng Chuyên đề do GV biên soạn 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

Các tài liệu tham khảo do GV phụ trách học phần cung cấp. 

15. Quy định học phần 

15.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

15.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện báo cáo tiểu luận. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Đoàn Vĩnh Phúc 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Thực tập nhận thức 

 Tên tiếng Anh: Practice Awareness 

2. Số tín chỉ:  1 (0-1) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 00 tiết 

Thực tập (TT):  45 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 45 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Trương Thị Huyền Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Thực tập nhận thức là hình thức học tập thông qua việc sinh viên trải 

nghiệm thế giới quan về Kiến trúc diễn ra trong giai đoạn đầu của chương trình học, trước 

khi sinh viên bắt đầu học chuyên ngành. Học phần này giúp cho sinh viên có được các 

nhận thức cơ bản về lĩnh vực/ngành nghề mình theo học; giúp định hướng nghề nghiệp, 

định hướng kế hoạch học tập và phát triển bản thân.   

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm được cơ bản về chuyên ngành Kiến trúc đang theo học. 

-  Hiểu được sơ bộ về các khu chức năng chính trong đô thị. 

-  Hiểu được sơ bộ về các thể loại công trình kiến trúc, hình thức kiến trúc, cấu tạo 

các bộ phận chính của công trình. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng quan sát, nhận biết và đánh giá về các khu chức năng trong đô thị, các 

thể loại công trình, cấu tạo các bộ phận chính trong công trình... 

-  Có khả năng tổng hợp được các hiểu biết đã được được học và áp dụng cho các 

môn học chuyên ngành; phát triển kỹ năng tư duy và sáng tạo kiến trúc. 

- Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo và kỹ năng phản biện. 

-  Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm được cơ bản về chuyên ngành Kiến trúc đang theo 

học. 

Hiểu được sơ bộ về các khu chức năng chính trong đô thị. 

Hiểu được sơ bộ về các thể loại công trình kiến trúc, hình 

thức kiến trúc, cấu tạo các bộ phận chính của công trình. 

Nhớ hiểu  

C2 

Có khả năng quan sát, nhận biết và đánh giá về các khu 

chức năng trong đô thị, các thể loại công trình, cấu tạo 

các bộ phận chính trong công trình... 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C T C TB  TB    T TB C 

C2 C TB C TB  TB    TB C TB 

Tổng 

hợp HP 
C TB C TB  TB    TB C C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1 
Giao nhiệm vụ 

- Giao nhiệm vụ thực tập 

0-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

Trên lớp 

+ Nghe hướng 

C1,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

 

 

dẫn 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

Về nhà 

+ Tìm hiểu 

trước các địa 

điểm tham quan 

2 

 

Tham quan tại hiện trường 

- Sinh viên tham quan, tìm 

hiểu các công tác khảo sát, 

thiết kế quy hoạch, xây 

dựng, công nghệ và tổ chức 

thi công các khu chức năng 

trong đô thị. 

 

0-10  Tại hiện 

trường 

+Nghe hướng 

dẫn 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

Về nhà 

+ Viết báo cáo 

C1, 

C2,  

 

3 

Tham quan tại hiện trường 

- Sinh viên tham quan, tìm 

hiểu các công tác khảo sát, 

thiết kế, xây dựng, cấu tạo 

các bộ phận chính, công 

nghệ và tổ chức thi công 

các hạng mục của một số 

công trình dân dụng và 

công nghiệp. 

 

0-10  Tại hiện 

trường 

+Nghe hướng 

dẫn 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

Về nhà 

+ Viết báo cáo 

C1, 

C2,  

 

4 

Tham quan tại hiện trường 

- Tìm hiểu các cơ sở, nguyên 

tắc và các bước thiết kế quy 

hoạch đô thị và kiến trúc 

công trình. 

 

0-15  Tại hiện 

trường 

+Nghe hướng 

dẫn 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận nhóm 

Về nhà 

+ Viết báo cáo 

C1, 

C2,  

 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Bảo vệ  0-5  Nộp báo cáo 

thực tập 

C1, 

C2,  

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 
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Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá của 

giáo viên 

hướng dẫn 

Bản vẽ, báo cáo 

C1, 

C2, 

 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 30% 

Đánh giá của 

hội đồng bảo 

vệ 

Bản vẽ, báo 

cáo, vấn đáp  

C1, 

C2,  

 

Tuần thi 

Bảo vệ đồ 

án trước 

hội đồng 

Tiêu chí 3 

70% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số  MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
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đánh 

giá 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu 

cầu. Thể hiện 

sự tự tin về sự 

hiểu biết trong 

câu trả lời, lập 

luận giải thích 

chưa thuyết 

phục. 

Các câu trả 

lời ngắn 

gọn, rõ 

ràng, đầy 

đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  

trả  lời;  lập 

luận, giải 

thích cho 

câu hỏi 

hoàn toàn 

thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  
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- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Thực tập họa viên 

 Tên tiếng Anh: Practice implementation 

2. Số tín chỉ:  2 (0-2) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 00 tiết 

Thực tập (TT):  90 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Tin học đồ hoạc kiến trúc 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Thực tập họa viên là hình thức học tập thông qua việc sinh viên trải 

nghiệm công việc tại các công ty Kiến trúc hoặc Xây dựng, diễn ra trong quá trình sinh 

viên học chuyên ngành. Học phần này giúp cho sinh viên có được các nhận thức cụ thể về 

lĩnh vực/ngành nghề mình theo học; giúp cho sinh viên làm quen với môi trường thực tế, 

tìm hiểu về quá trình tổ chức tư vấn – thiết kế - thi công công trình xây dựng; giúp định 

hướng nghề nghiệp, định hướng kế hoạch học tập và phát triển bản thân.   

Trong thời gian thực tập, sinh viên có điều kiện để vận dụng các kiến thức lý thuyết 

cơ bản, các kiến thức chuyên ngành đã học và các kỹ năng thực hành vào thực tế, đồng 

thời tự trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tế áp ứng được các yêu cầu công việc về 

thiết kế Kiến trúc trong tương lai. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm rõ về công việc Kiến trúc trong môi trường làm việc tại công ty. Hiểu rõ được 

công việc của người làm Họa viên. 

-  Hiểu được quá trình tư vấn – thiết  kế - thi công công trình xây dựng. 

-  Hiểu được sơ bộ về hồ sơ thiết kế và các loại bản vẽ, giấy tờ có liên quan, các thể 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

loại công trình kiến trúc, hình thức kiến trúc, cấu tạo các bộ phận chính của công 

trình. 

Kỹ 

năng 

- Có kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến chuyên ngành Kiến trúc trong 

giới hạn của Họa viên kiến trúc. 

-  Có khả năng học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề từ kỹ năng thể hiện đến các kỹ 

năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng tổng hợp được các hiểu biết đã được được học và áp dụng cho các 

môn học chuyên ngành; phát triển kỹ năng tư duy và sáng tạo kiến trúc. 

-  Quan sát, học hỏi và rèn luyện năng lực dẫn dắt, hướng dẫn chuyên môn về kiến 

trúc. 

- Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo và kỹ năng phản biện.  

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp bền vững. 

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm rõ về công việc Kiến trúc trong môi trường làm việc 

tại công ty. Hiểu rõ được công việc của người làm Họa 

viên. 

Hiểu được quá trình tư vấn – thiết  kế - thi công công 

trình xây dựng. 

Hiểu được sơ bộ về hồ sơ thiết kế và các loại bản vẽ, giấy 

tờ có liên quan, các thể loại công trình kiến trúc, hình 

thức kiến trúc, cấu tạo các bộ phận chính của công trình. 

Nhớ hiểu  

C2 

Có kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến chuyên 

ngành Kiến trúc trong giới hạn của Họa viên kiến trúc. 

Có khả năng học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề từ kỹ 

năng thể hiện đến các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 

Vận dụng  

C3 

Có khả năng tổng hợp được các hiểu biết đã được được 

học và áp dụng cho các môn học chuyên ngành; phát triển 

kỹ năng tư duy và sáng tạo kiến trúc. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C TB  TB TB   C C C 

C2 C C C TB  TB TB   C C C 
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C3 C C C TB  TB T   TB C C 

Tổng 

hợp HP 
C C C TB  TB TB   C C C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/TT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

1 

Giao nhiệm vụ 

- Giao nhiệm 

vụ thực tập 

- Lấy thông tin 

doanh nghiệp 

 

0-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe hướng dẫn 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Tại doanh nghiệp: 

+ Tìm hiểu thực tế cơ cấu 

tổ chức, quy trình, cơ chế 

hoạt động tại doanh 

nghiệp 

C1,  

2,3 

 

Yêu cầu báo 

cáo kết quả 

- Vẽ sơ đồ tổ 

chức công ty 

và các phòng 

chức năng. 

- Tóm tắt quy 

chế hoạt động 

công ty và 

các phòng 

chức năng. 

0-25  Tại doanh nghiệp: 

+ Tìm hiểu thực tế cơ cấu 

tổ chức, quy trình, cơ chế 

hoạt động tại doanh 

nghiệp 

C1,  

 

4,5 

6,7 

8 

Yêu cầu báo 

cáo kết quả 

- Báo cáo 

- Bản vẽ 

0-30  Tại doanh nghiệp 

+ Nghiên cứu tìm hiểu các 

loại hồ sơ thiết kế (hồ sơ 

thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ 

thuật, hồ sơ bản vẽ thi 

công) của các đồ án quy 

hoạch và thiết kế công 

trình mà đơn vị sản suất 

đang thực hiện. 

+ Tìm hiểu sâu hơn một 

C1, 

C2, 

C3, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/TT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

số nội dung công việc mà 

sinh viên được trực tiếp 

tham gia hoặc được đơn 

vị sản xuất hướng dẫn chi 

tiết. 

9,10, 

11,12, 

13, 14 

Yêu cầu báo 

cáo kết quả 

- Báo cáo 

- Bản vẽ 

0-25   Tại doanh nghiệp 

+ Học hỏi và thực tập 

công tác thể hiện ý đồ 

thiết kế của các Kiến trúc 

sư trong các công việc 

thực tế. 

+ Tham gia đề xuất 

phương án thiết kế, giải 

quyết một số vấn đề đối 

với các công trình thông 

dụng. 

C1, 

C2, 

C3,  

 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Bảo vệ  0-5  Nộp báo cáo thực tập C1, 

C2, 

C3, 

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá của 

người hướng 

dẫn tại doanh 

nghiệp 

Bản vẽ, báo cáo 

C1, 

C2, 

C3 

 

 

 

Mỗi buổi 

học 

 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

bản vẽ, 

báo cáo 

Tiêu chí 1 30% 

Đánh giá của 

hội đồng bảo 

vệ 

Bản vẽ, báo 

cáo, vấn đáp  

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 

Bảo vệ đồ 

án trước 

hội đồng 

Tiêu chí 3 

50% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

số  

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  

liên  quan  

đến  câu 

hỏi. 

Các  câu  

trả  lời  

không  rõ 

ràng,  gần  

như  

không 

liên, 

không tập 

trung  vào  

trọng tâm 

của câu 

hỏi. 

 

Các câu 

trả lời 

đúng trọng 

tâm 

câu hỏi, 

liên quan 

đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các 

câu trả lời. 

. 

 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu 

cầu. Thể hiện 

sự tự tin về sự 

hiểu biết trong 

câu trả lời, lập 

luận giải thích 

chưa thuyết 

phục. 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

tiếp đến câu hỏi 

yêu cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

6. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

16. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

17. Tạp chí kiến trúc. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Học kỳ doanh nghiệp 

 Tên tiếng Anh: Enterprise semester 

2. Số tín chỉ:  3 (0-3) 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 00 tiết 

Thực tập (TT):  135 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 135 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Thực tập họa viên 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học kỳ doanh nghiệp là hình thức học tập thông qua việc sinh viên trải nghiệm 

công việc tại các công ty Kiến trúc hoặc Xây dựng, diễn ra ngay trước khi sinh viên làm đồ 

án tốt nghiệp và ra trường. Học phần này giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cũng như hiểu rõ các yêu cầu từ nhà tuyển dụng để có thể làm việc hiệu quả 

sau khi ra trường. Ngoài ra học kỳ doanh nghiệp còn cung cấp những hiểu biết cần thiết về 

khởi nghiệp. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm rõ về công việc Kiến trúc trong môi trường làm việc tại công ty. Hiểu được vai 

trò và trách nhiệm của người Kiến trúc sư đối với sự phát triển xã hội và ngược lại 

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các học phần trong chương trình đào 

tạo và kiến thức thực tế để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đặt ra trong quá 

trình thực hiện các công việc liên quan thuộc chuyên ngành Kiến trúc tại công ty. 

- Học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề từ kỹ năng thể hiện đến các kỹ năng, kỹ xảo 

nghề nghiệp. 

- Học tập và rèn luyện năng lực điều phối sự tham gia của các bộ môn kỹ thuật trong 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

quá trình thiết kế. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng tổng hợp được các hiểu biết đã được được học và áp dụng cho môn Đồ 

án tốt nghiệp; phát triển kỹ năng tư duy và sáng tạo kiến trúc. 

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế và đề xuất các giải pháp thiết kế hợp lý đáp 

ứng các yêu cầu xã hội và định hướng phát triển bền vững. 

- Có kỹ năng thực hành thành thạo: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

địa điểm thiết kế, các yếu tố xã hội đi kèm.  

- Sử dụng thành thạo máy tính và các công cụ đồ họa kiến trúc, phần mềm ứng dụng 

chuyên ngành để thể hiện ý tưởng thiết kế và triển khai hồ sơ kiến trúc. 

- Có năng lực tư vấn – thiết  kế - thi công - quản lý các dự án Kiến trúc thực tế. 

- Có năng lực thực hiện thành thạo và tổ chức triển khai thực hiện các loại báo cáo và 

hồ sơ thiết kế. 

- Có năng lực làm việc độc lập, tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, tiếp thu, cập nhật tiến bộ khoa học công nghệ để áp dụng trong lĩnh vực 

kiến trúc và quy hoạch. 

- Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo và kỹ năng phản biện.  

- Có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp bền vững. 

- Có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch. 

Thái 

độ 

- Có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo. 

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Nắm rõ về công việc Kiến trúc trong môi trường làm việc 

tại công ty. Hiểu được vai trò và trách nhiệm của người 

Kiến trúc sư đối với sự phát triển xã hội và ngược lại 

Nhớ hiểu  

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các học phần 

trong chương trình đào tạo và kiến thức thực tế để phân 

tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đặt ra trong quá trình 

thực hiện các công việc liên quan thuộc chuyên ngành 

Kiến trúc tại công ty. 

Vận dụng  

C3 

Có khả năng tổng hợp được các hiểu biết đã được được 

học và áp dụng cho môn Đồ án tốt nghiệp; phát triển kỹ 

năng tư duy và sáng tạo kiến trúc. 

Vận dụng  

C4 
Có kỹ năng thực hành thành thạo: khảo sát, đo đạc, 

nghiên cứu, phân tích, đánh giá địa điểm thiết kế, các yếu 
Vận dụng  



442 
 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

tố xã hội đi kèm.  

C5 

Sử dụng thành thạo máy tính và các công cụ đồ họa kiến 

trúc, phần mềm ứng dụng chuyên ngành để thể hiện ý 

tưởng thiết kế và triển khai hồ sơ kiến trúc. 

Vận dụng  

C6 
Có năng lực thực hiện thành thạo và tổ chức triển khai 

thực hiện các loại báo cáo và hồ sơ thiết kế. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 C C C TB TB TB TB  TB C C C 

C2 C C C C TB C T  TB C C C 

C3 C C C C TB C T  TB TB C C 

C4 C TB C TB TB TB TB  T TB TB TB 

C5 T TB TB TB TB TB C  C TB TB TB 

C6 C C C TB TB TB TB  TB C C C 

Tổng 

hợp HP 
C C C TB TB TB TB  TB C C C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/TT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

1 

Giao nhiệm vụ 

- Giao nhiệm vụ thực 

tập 

- Lấy thông tin doanh 

nghiệp 

Yêu cầu báo cáo kết 

quả 

- Vẽ sơ đồ tổ chức 

công ty và các 

phòng chức năng. 

- Tóm tắt quy chế 

hoạt động công ty 

và các phòng chức 

0-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe hướng dẫn 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Tại doanh nghiệp: 

+ Tìm hiểu thực tế cơ 

cấu tổ chức, quy trình, 

cơ chế hoạt động tại 

doanh nghiệp 

C1,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/TT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

năng. 

 

2,3 

Yêu cầu báo cáo kết 

quả 

- Bản vẽ công trình 

0-45  Tại doanh nghiệp 

+ Đọc và thể hiện bản vẽ 

điển hình của công trình 

do công ty nơi sinh viên 

thực tập thiết kế, thi 

công hay giám sát. 

C1, 

C2, 

C3,  

 

4,5 

Yêu cầu báo cáo kết 

quả 

- Theo hướng dẫn 

cán bộ công ty được 

phân công theo dõi, 

quản lý, giúp đỡ 

sinh viên. 

0-40   Tại doanh nghiệp 

+ Trực tiếp tham gia các 

công việc do Công ty 

phân công (trong khả 

năng và yêu cầu) và chịu 

sự quản lý chuyên môn, 

thời gian làm việc của 

Công ty. 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

  

6,7,8 

Yêu cầu báo cáo kết 

quả 

- Thu thập, học hỏi sử 

dụng một số phần 

mềm mà công ty 

đang ứng dụng, 

triển khai.  

- Viết chuyên đề 

“Ứng dụng phần 

mềm trong phân 

tích thiết kế Kiến 

trúc” 

0-40   Tại doanh nghiệp 

+ Tìm hiểu, hoc hỏi kinh 

nghiệm ứng dụng các 

phần mềm tại các phòng 

kỹ thuật (nếu có. 

C1, 

C2, 

C3,  

C4, 

 

9, 

10,11 

Yêu cầu báo cáo kết 

quả 

- Theo hướng dẫn cán 

bộ công ty được 

phân công theo dõi, 

quản lý, giúp đỡ 

sinh viên. 

0-40   Tại doanh nghiệp 

+ Trực tiếp tham gia các 

công việc do Công ty 

phân công (trong khả 

năng và yêu cầu) và chịu 

sự quản lý chuyên môn, 

thời gian làm việc của 

Công ty. 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 

12, 

13,14 

Yêu cầu báo cáo kết 

quả 

- Bản vẽ công trình 

- Minh hoạ ảnh chụp 

0-50   Tại doanh nghiệp 

+ Thiết kế triển khai 

công trình cụ thể. 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/TT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập của 

sinh viên CLO 

C5, 

C6 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Bảo vệ  0-5  Nộp báo cáo thực tập C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá của 

người hướng 

dẫn tại doanh 

nghiệp 

Bản vẽ, báo cáo 

C1, 

C2, 

C3 

C4, 

C5, 

C6 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

bản vẽ, 

báo cáo 

Tiêu chí 1 30% 

Đánh giá của 

hội đồng bảo 

vệ 

Bản vẽ, báo 

cáo, vấn đáp  

C1, 

C2, 

C3 

C4, 

C5, 

C6 

Tuần thi 

Bảo vệ đồ 

án trước 

hội đồng 

Tiêu chí 3 

50% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

30% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

giao gian quy 

định. 

chưa hoàn 

chỉnh 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

thời gian 

quy định. 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  

liên  quan  

Các  câu  

trả  lời  

không  rõ 

ràng,  gần  

như  

không 

liên, 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến 

câu hỏi 

nhưng thiếu 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu 

cầu. Thể hiện 

sự tự tin về sự 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 

tin  trong  câu  

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

đến  câu 

hỏi. 

không tập 

trung  vào  

trọng tâm 

của câu 

hỏi. 

tự tin trong 

các câu trả 

lời. . 

 

hiểu biết trong 

câu trả lời, lập 

luận giải thích 

chưa thuyết 

phục. 

trả  lời;  lập 

luận, giải thích 

cho câu hỏi 

hoàn toàn 

thuyết phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

7. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

18. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

19. Tạp chí kiến trúc. 

20. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư 

 Tên tiếng Anh: Graduation Project 

2. Số tín chỉ:  12   

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 00 tiết 

Thực hành (ThH):  360 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 360 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Đồ án Kiến trúc tổng hợp 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc là dự án chuyên ngành kiến trúc ở mức độ cao nhất 

trong đó yêu cầu sinh viên nắm vững toàn bộ và vận dụng điêu luyện tất cả các kiến thức 

và kỹ năng đã được học vào việc thiết kế một công trình thực tế. Đồ án này giúp sinh viên  

hoàn thành, nâng cao những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm tốt công việc 

chuyên môn sau khi ra trường. 

Đối với Đồ án Kiến trúc, nội của đồ án gồm hai phần: Kiến trúc (85%) và Kết cấu 

(15%). 

Đối với Đồ án Quy hoạch, nội dung gồm 2 phần: Quy hoạch (85%) và Kỹ thuật 

(15%). 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 
- Nắm rõ trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án kiến trúc từ đơn giản đến phức tạp. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kỹ 

năng 

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các học phần trong chương trình đào 

tạo và kiến thức thực tế để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề đồ án đặt ra 

trong thiết kế đồ án. 

- Có kỹ năng thực hành thành thạo: khảo sát, đo đạc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

địa điểm thiết kế, các yếu tố xã hội đi kèm.  

- Sử dụng thành thạo máy tính và các công cụ đồ họa kiến trúc, phần mềm ứng dụng 

chuyên ngành để thể hiện ý tưởng thiết kế và triển khai hồ sơ kiến trúc. 

- Có khả năng thực hiện thành thạo các loại báo cáo và hồ sơ thiết kế liên quan đến 

dự án. 

-  Có khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về chuyên ngành. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc. 

-  Có các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho 

kỹ năng tư vấn thiết kế kiến trúc và giải quyết các vấn đề phức tạp do xã hội đặt ra 

trong lĩnh vực kiến trúc. 

Thái 

độ 

- Rèn luyện, nâng cao tay nghề từ thể hiện đến sáng tác kiến trúc và các kỹ năng, kỹ 

xảo nghề nghiệp. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo dự án kiến trúc; các kỹ năng 

phản biện, phân tích các giải pháp, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn 

thiết kế kiến trúc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng 

và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm rõ trình tự, nguyên tắc thực hiện một dự án kiến trúc 

từ đơn giản đến phức tạp. 
Nhớ hiểu  

C2 

Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của các học phần 

trong chương trình đào tạo và kiến thức thực tế để phân 

tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề đồ án đặt ra trong 

thiết kế đồ án. 

Vận dụng  

C3 

Có kỹ năng thực hành thành thạo: khảo sát, đo đạc, 

nghiên cứu, phân tích, đánh giá địa điểm thiết kế, các yếu 

tố xã hội đi kèm.  

Vận dụng  

C4 

Sử dụng thành thạo máy tính và các công cụ đồ họa kiến 

trúc, phần mềm ứng dụng chuyên ngành để thể hiện ý 

tưởng thiết kế và triển khai hồ sơ kiến trúc 

Vận dụng  

C5 
Có khả năng thực hiện thành thạo các loại báo cáo và hồ 

sơ thiết kế liên quan đến dự án. 
Vận dụng  
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CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C6 

Có các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, tự nghiên 

cứu để tạo nền tảng cho kỹ năng tư vấn thiết kế kiến trúc 

và giải quyết các vấn đề phức tạp do xã hội đặt ra trong 

lĩnh vực kiến trúc. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB C C C TB TB TB  TB T C TB 

C2 C C C C C C C TB C T C C 

C3 TB C C C C C C TB C TB TB TB 

C4 TB C C C C C C TB C TB TB C 

C5 C C C C C C C TB C TB C C 

C6 C C C C C C C TB TB T C C 

Tổng 

hợp HP 
C C C C C C C TB C T C C 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1 

Giao nhiệm vụ 

- Yêu cầu thiết kế 

- Giải thích các nhiệm 

vụ 

- Hướng dẫn quy trình 

thực hiện 

- Ôn lại các kiến thức 

có liên quan 

2-0 + Giảng đề 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giới thiệu 

công trình 

tham khảo 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

+ Tìm hiểu đề 

Về nhà: 

+ Tìm tài liệu tham 

khảo 

+ Tìm hiểu quy 

chuẩn xây dựng 

C1, 

C2,  

2 

Nghiên cứu thực địa 

- Khảo sát địa hình khu 

vực thiết kế đồ án. 

- Xem xét, đánh giá 

các ảnh hưởng của 

các yếu tố thực địa 

1-5 + Khảo sát 

thực tế 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

  

Tại hiện trường 

+ Quan sát 

+ Đo đạc 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các điều 

C1, 

C2, 

C3,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

đến thiết kế kiện thực tế. 

+ Nghiên cứu dữ liệu 

khu vực thiết kế 

3,4 

Nghiên cứu tài liệu 

thiết kế 

- Nghiên cứu các tài 

liệu, tiêu chuẩn liên 

quan 

- Phân tích, đánh giá 

lại một phương án 

thiết kế tương tự  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

vấn đề   

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Tổng hợp các tài 

liệu, tiêu chuẩn 

Về nhà: 

+ Tổng hợp các yếu 

tố liên quan đến thiết 

kế 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

5 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế mặt bằng tổng 

thể 

- Xây dựng thiết kế 

mặt bằng tổng thể 

- Liên hệ kiến thức về 

tổ chức mặt bằng 

tổng thể  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3,  

C4, 

 

6,7 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế mặt bằng các 

tầng 

- Liên hệ các kiến thức 

về tổ chức mặt bằng 

công trình 

- Thực hiện các yêu 

cầu của một bản vẽ 

thiết kế mặt bằng 

công trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

8,9 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế các mặt đứng 

công trình 

- Liên hệ các kiến thức 

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

về tổ chức mặt đứng 

công trình 

- Thực hiện các yêu 

cầu của một bản vẽ 

thiết kế mặt đứng 

công trình 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

10,11 

Hình thành ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế các mặt cắt 

công trình 

- Liên hệ các kiến thức 

về tổ chức không gian 

bên trong và bên 

ngoài của công trình 

- Thực hiện các yêu 

cầu của một bản vẽ 

thiết kế mặt cắt công 

trình  

2-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Tìm kiếm ý tưởng 

+ Trình bày ý tưởng  

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

12 

Hoàn chỉnh ý tưởng 

thiết kế công trình và 

thiết kế phối cảnh 

công trình 

- Liên hệ các kiến thức 

về lựa chọn điểm 

nhìn phù hợp cho 

phối cảnh công trình  

1-10 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn chỉnh ý 

tưởng thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13 

Hoàn thiện thiết kế  

- Hoàn thiện tất cả các 

thành phần của bản 

vẽ thiết kế công trình. 

- Triển khai phần 

thuyết minh về công 

trình 

 

1-5 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận  

+ Trình bày ý tưởng 

Về nhà: 

+ Hoàn thiện thiết kế 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 

14 

Kiểm tra tiến độ 90% 

- Dừng việc tiếp tục 

đối với các sinh viên 

không đảm bảo tiến 

độ 

 + Đánh giá 

tiến độ làm đồ 

án của sinh 

viên. 

 

Tại phòng họa thất 

+ Sinh viên nộp bản 

vẽ, thuyết minh đã 

thực hiện 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

15 

Thể hiện đồ án 

- Sinh viên thể hiện đồ 

án trên máy tính. 

- Hoàn thiện phần 

thuyết minh 

0-20 + Hướng dẫn 

+ Thảo luận 

 

Tại phòng họa thất 

+ Trình bày bản vẽ 

thiết kế 

+ Trình bày thuyết 

minh 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Bảo vệ đồ án    Nộp bản vẽ A1 in 

màu. 

Nộp thuyết minh đồ 

án 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5, 

C6 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Đánh giá của 

giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

Bản vẽ, thuyết 

minh 

C1, 

C2, 

C3 

C4, 

C5, 

C6 

 

 

 

 

 

 

Mỗi buổi 

học 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

thái độ, 

tác phong 

học tập 

của sinh 

viên 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

bản vẽ, 

thuyết 

minh 

Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá của 

hội đồng bảo 

vệ 

Bản vẽ, thuyết 

minh, vấn đáp  

C1, 

C2, 

C3 

C4, 

C5, 

C6 

Tuần thi 

Bảo vệ đồ 

án trước 

hội đồng 

Tiêu chí 3 

60% 

Tiêu chí 1 – Đánh giá bản vẽ 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

g số  

Nộp 

bản vẽ 

Không có 

bản vẽ hoặc 

nộp dưới 

50% khối 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50%   khối 

lượng được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% khối 

lượng được 

giao. Một số 

phần nộp 

chưa hoàn 

chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bản vẽ đã 

hoàn chỉnh 

Nộp bản vẽ 

đầy đủ 

(100% khối 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

30% 

Nội 

dung 

bản vẽ 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện sơ sài, 

một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Có 

ý tưởng thiết 

kế. 

Bản vẽ thể 

hiện đầy đủ 

các thành 

phần, đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. Có ý 

tưởng thiết 

kế tốt, sáng 

tạo. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá thái độ học tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Vắng 

Vắng mặt 

trên 50% 

số buổi 

Vắng từ 30-

50% số buổi 

Vắng từ 10-

30% số buổi 

Vắng dưới 

10% số buổi 

Có mặt đầy 

đủ các buổi 50% 

Thái 

độ, tác 

phong 

Thường 

xuyên 

không 

đúng giờ, 

thái độ tác 

phong kém 

Đúng giờ   Đúng giờ, 

nghiêm túc   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác với 

bạn bè và giáo 

viên   

Đúng giờ, 

nghiêm túc, 

hợp tác tốt 

với bạn bè 

và giáo 

viên   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không 

trả lời 

được 

hoặc các  

Các  câu  

trả  lời  

không  rõ 

ràng,  gần  

Các câu 

trả lời 

đúng trọng 

tâm 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

câu trả 

lời  

hoàn 

toàn 

không  

liên  

quan  

đến  câu 

hỏi. 

như  

không 

liên, 

không tập 

trung  vào  

trọng tâm 

của câu 

hỏi. 

 

câu hỏi, 

liên quan 

đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các 

câu trả lời. 

. 

 

câu hỏi yêu cầu. 

Thể hiện sự tự 

tin về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập luận 

giải thích chưa 

thuyết phục. 

tiếp đến câu hỏi 

yêu cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

8. Những dữ liệu Kiến trúc sổ tay các kiểu công trình xây dưng,  Neufert - Nguyễn 

Anh Dũng, Tạ Văn Hùng dịch và biên tập, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

21. Sách, giáo trình các môn học chuyên ngành. 

22. Tạp chí kiến trúc. 

23. Đồ án mẫu. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Mỹ học Kiến trúc 

 Tên tiếng Anh: Esthetic Architecture 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 22 tiết 

Bài tập (BT):  8 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Bảo An 

Giảng viên 2  Th.S KTS. Lê Thị Kim Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Mỹ học kiến trúc được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản nhất về Mỹ học, mỹ học kiến trúc và mỹ học đô thị. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: cung cấp các khái niệm, thuật ngữ về Mỹ 

học thông qua giới thiệu các đặc trưng của Mỹ học, Mỹ học kiến trúc và Mỹ học đô thị; sự 

xuất hiện và đặc tính của mỹ học kiến trúc, mỹ học đô thị; phương pháp phân tích bản vẽ 

và phân tích thẩm mỹ kiến trúc, quy hoạch đô thị qua bản vẽ. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

 Nắm được khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành và hiểu được tổng quan lý 

thuyết môn Mỹ học Kiến trúc;  

 Hiểu được vai trò của Mỹ học đối với ngành nghề kiến trúc; có nhận thức 

tương đối toàn diện về Mỹ học trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị 

  Nắm rõ và hiểu được mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của 

chuyên ngành Mỹ học kiến trúc;  

 Hiểu được các đặc trưng và giai đoạn phát triển cơ bản của tư tưởng Mỹ học; 

  Nắm được các phương pháp phân tích mỹ học trong nghệ thuật, trong kiến 
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Mục tiêu Mô tả 

trúc và trong quy hoạch. 

Kỹ năng 

 Thực hành phương pháp phân tích bản vẽ, phân tích thẩm mỹ kiến trúc qua 

bản vẽ và phương pháp làm việc theo nhóm. 

 Có khả năng tổng kết và đưa ra được những lý luận từ bài giảng thông qua 

thực tiễn đời sống và các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị; 

  Có khả năng vận dụng môn học trong sáng tác đồ án, nghiên cứu kiến trúc;  

 Có khả năng tự cập nhật, tìm hiểu thêm các kiến thức mới nhất về môn học; 

góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy, phương pháp sáng tạo kiến 

trúc cho sinh viên; 

 Có kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời.  

Thái độ 

 Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và ứng dụng mỹ học kiến trúc vào 

các vấn đề quan tâm cũng như với môn học nói riêng và ngành học Kiến trúc 

công trình cho sinh viên;  

 Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

 Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 

Thang 

đo 

Bloom 

Năng 

lực 

CDIO 

C1 

-Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản về mỹ học, 

-Hiểu quá trình hình thành các thuật ngữ và khái niệm Mỹ học, 

-Hiểu và nhận thức được vai trò của mỹ học trong cuộc sống, 

-Hiểu và nhận thức được vai trò của mỹ học trong kiến trúc và 

đô thị. 

Hiểu 1.2, 1.3 

C2 
-Giải thích và sử dụng được các khái niệm về mỹ học trong 

thiết kế kiến trúc.  

Hiểu 

Áp 

dụng 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 

C3 
- có khả năng phân tích, vận dụng, thực hành các ý tưởng vào 

trường hợp cụ thể trong thiết kế 

Vận 

dụng 
4.3, 4.4 

C4 
-Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm việc 

hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình về vấn đề nghiên cứu 

Vận 

dụng 

4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 

C5 
Đề xuất các phương pháp nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu về 

mỹ học kiến trúc, mỹ học đô thị. 

Phân 

tích 

Sáng 

tạo 

5.2, 5.3 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB TB T - - TB - - - - - - 

C2 TB C - - - TB - - - - - - 

C3 - C TB TB - - - - T - - - 
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PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C4 - - - TB - - - - T - - - 

C5 - - - C TB - - - - - - - 

Tổng hợp 

HP 
TB TĐ T C TB TB - - T - - - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-). TĐ - Học phần hỗ 

trợ tối đa cho việc việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR 

CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1, 2 

Chương 1: Những vấn đề 

chung về Mỹ học 

6. Đối tượng và nhiệm vụ 

của Mỹ học. 

7. Những giai đoạn phát 

triển cơ bản của tư tưởng 

Mỹ học 

8. Quan hệ thẩm mỹ 

3.1. Khái niệm 

3.2. Tính chất cơ bản 

9. Khách thể thẩm mỹ 

4.1. Các hiện tượng thẩm 

mỹ 

4.2. Các phạm trù 

6/2 
+ Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

C1, 

C2, 

3, 4 

Chương 2: Các đặc trưng 

của nghệ thuật 

1. Hình tượng nghệ thuật 

2. Quá trình sáng tạo nghệ 

thuật 

2.1. Tình cảm và lý trí 

2.2. Tài năng và quá trình 

sáng tạo 

3. Tác phẩm nghệ thuật 

3.1. Phương thức tồn tại 

3.2. Tính tổng thể 

4. Nội dung và hình thức 

nghệ thuật. 

5/2 

+ Thuyết 

giảng 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

 

C1, 

C2, 

C3,  

5 
Chương 3: Mỹ học kiến trúc 

1. Sự xuất hiện của Mỹ học 
5/2 

+ Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

Kiến trúc 

1.1. Lịch sử 

1.2. Văn hoá, tôn giáo 

2. Ý nghĩa của Mỹ học Kiến 

trúc  

2.1. Nghĩa hẹp và nghĩa 

rộng 

2.2. Giải thích 

3. Đặc tính của Mỹ học Kiến 

trúc 

3.1. Sự phát triển của Mỹ 

học Kiến trúc 

3.2. Hình thái của Mỹ học 

Kiến trúc 

4. Phân tích thẩm mỹ kiến 

trúc qua bản vẽ  

4.1. Phân tích kỹ thuật 

4.2. Thế hệ đẳng cấp. 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

C3, 

C4. 

6 Kiểm tra giữa kỳ 0-1 

 

Làm bài kiểm 

tra 

C1, 

C2, 

C3, 

C5. 

7  

Chương 4: Mỹ học đô thị 

1. Sự xuất hiện và đặc tính 

mỹ học đô thị 

2. Sự phát triển của mỹ học 

đô thị 

2.1. Mỹ học cổ điển 

4.2. Mỹ học hiện đại 

3. Hình thái của mỹ học đô 

thị 

4.1. Đẹp tạo hình đô thị 

4.2. Đẹp không gian đô thị 

4.3. Đẹp môi trường đô thị 

4. Phân tích thẩm mỹ đô thị 

4.1. Các phương pháp 

phân tích 

4.2. Vai trò của việc phân 

tích 

6/2 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà. 
C1, 

C2, 

C3, 

C4. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 
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Tuần Nội dung hoạt động 

3-9 
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

5-10 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, 

- Phân tích bài tập về mỹ học kiến trúc thông qua công trình 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

Bài tập cá nhân 

phân tích công 

trình kiến trúc 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Thực hiện: 

Bài tập nhóm 

phân tích đô thị 

cổ Hội An, Đô 

thị Đà Nẵng, Đô 

thị Tam Kỳ, Đô 

thị Huế 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Báo cáo nghiên 

cứu 

C1, 

C2, 

C3, 

C5 

Tuần thi 
Báo cáo 

nhóm 

Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập  

Không có 

bài tập  

Bài tập 

không đủ 

thành phần 

50% số 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50% số 

lượng bài tập 

được giao. 

Chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số 

lượng được 

giao. Một số 

bài tập nộp 

chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

30% 

Nội 

dung 

bài tập 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, sơ 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

70% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

cầu nhiệm 

vụ nhưng 

chưa hợp lý. 

Còn một số 

sai sót trong 

tính toán. 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

trình bày 

logic, chi tiết 

và rõ ràng, 

hoàn toàn 

hợp lý. 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương pháp 

trình bày sai, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình bày chi 

tiết, rõ ràng, 

logic. 

Kết quả 

nghiên cứu 

có phân tích, 

lý giải cụ 

thể, rõ ràng 

và thuyết 

phục. 

30% 

Kết quả 

nghiên 

cứu 

Không có 

hoặc kết quả 

không phù 

hợp với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu. Nhưng 

còn nhiều 

điểm chưa 

phù hợp.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Đáp ứng 

nhiệm vụ 

của bài tập. 

70% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  câu 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

trả lời hoàn 

toàn 

không liên 

quan đến câu 

hỏi. 

như  không 

liên, không 

tập trung vào 

trọng tâm 

của câu hỏi. 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời.  

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; 

tự tin  trong 

câu trả lời; 

lập luận, giải 

thích cho câu 

hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

+ Giáo trình bắt buộc: Bài giảng Mỹ học đô thị - Tài liệu lưu hành nội bộ  

+ Tài liệu tham khảo: 

1. Uông Chính Chương, Mỹ học Kiến trúc, NXB Xây dựng, 2002. 

2. Nguyễn Hoàng Huy, Mỹ học và phê bình nghệ thuật, NXB Mỹ thuật, 2013. 

3. Roger H. Clark & Micheal Paul, Phương pháp phân tích và đánh giá qua hình 

vẽ những tác phẩm kiển trúc nổi tiếng của các kiến trúc sư lớn, NXB Xây dựng, 

2002. 

4. Đỗ Văn Khang, Đỗ Huy, Mỹ học Mác – Lê nin, NXB ĐH và THCN, 1995. 

5. Heghel, Mỹ học (Tập I và II),  NXB Văn học nghệ thuật, 1999. 

6. Spara, Thẩm mỹ kỹ thuật và những cơ sở thiết kế nghệ thuật, NXB Mosscow, 

1978. 

7. Đặng Thái Hoàng, Lý luận và phương pháp phê bình kiến trúc, Tạp chí Kiến 

trúc số 01/2001 

8. Đoàn Khắc Tình, Xã hội học nghệ thuật, Viện ĐH Mở và Tạo dáng công 

nghiệp, 2010. 

9. Đỗ Văn Khang, Giáo trình Lịch sử Mỹ học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 

10. Michael Kampen O’Riley, Những nền Mỹ thuật ngoài phương Tây, NXB Mỹ 

thuật, 2005 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 
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- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Bảo An 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Ngôn ngữ hình thức kiến trúc 

 
Tên tiếng Anh: Form language of 

Architecture 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 20 tiết 

Bài tập (BT):  10 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc nhập môn 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần Ngôn ngữ hình thức kiến trúc là môn học cung cấp các kiến thức và lý 

luận phục vụ cho việc sáng tác kiến trúc. Ngôn ngữ hình thức bao gồm các quy tắc hình 

học để sắp đặt các yếu tố/vật chất lại với nhau. Các ngôn ngữ hình thức khác nhau tương 

ứng với phong cách kiến trúc hoặc tập quán xây dựng khác nhau. Đây chính là những kiến 

thức quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình học các môn chuyên ngành, các 

bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình 

hành nghề thực tế sau khi ra trường. Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Các khái 

niệm về ngôn ngữ và ngôn ngữ kiến trúc; Ngôn ngữ hình thức của một số phong cách và 

thể loại kiến trúc phổ biến. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trình bày được các khái niệm về ngôn ngữ hình thức kiến trúc và các khái niệm có 

liên quan. 

- Trình bày được mối liên hệ giữa ngôn ngữ hình thức kiến trúc và các phong cách, 

thể loại kiến trúc. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức môn học vào thiết kế các công trình kiến trúc. 

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Trình bày được các khái niệm về ngôn ngữ hình thức kiến 

trúc và các khái niệm có liên quan. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C2 
Trình bày được mối liên hệ giữa ngôn ngữ hình thức kiến 

trúc và các phong cách, thể loại kiến trúc. 
Vận dụng  

C3 
Phân tích, đánh giá ngôn ngữ hình thức kiến trúc trong 

các công trình kiến trúc cụ thể 

Phân tích 

Đánh giá 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB            

C2 TB TB           

C3 TB C TB C  TB     T  

Tổng 

hợp HP 
TB C TB C - TB - - - - T - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1, 2 Chương 1: Những vấn đề 

chung về Ngôn ngữ Kiến trúc 

1.1. Khái niệm về ngôn ngữ 

1.2. Khái niệm về ngôn ngữ 

kiến trúc 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

1.3. Khái niệm về ngôn ngữ 

hình thức kiến trúc 

1.4. Các phạm trù về ngôn ngữ 

liên quan 

1.5. Các dấu hiệu của ngôn 

ngữ kiến trúc 

1.6. Ý nghĩa, ký hiệu và biểu 

tượng của ngôn ngữ kiến trúc 

1.7. Thảo luận và trình bày 

nhóm Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về Ngôn 

ngữ kiến trúc cổ 

điển 

3, 4, 5 Chương 2: Ngôn ngữ kiến 

trúc cổ điển 

2.1. Chủ nghĩa kinh điển 

2.2. Cú pháp kiến trúc cổ đại 

2.3. Kiến trúc thế kỷ 16 

2.4. Kiến trúc Baroque 

2.5. Thảo luận và trình bày 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về Ngôn 

ngữ của Kiến 

trúc hậu hiện đại 

C1, 

C2, 

C3 

6, 7, 8 Chương 3: Ngôn ngữ của 

Kiến trúc hậu hiện đại 

3.1. Cái chết của kiến trúc 

hiện đại 

3.2. Các thể loại của kiến trúc 

giao tiếp 

3.3. Kiến trúc hậu hiện đại 

3.4. Thảo luận và trình bày 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về Ngôn 

ngữ của Kiến 

trúc đương đại 

C1, 

C2, 

C3 

9 Kiểm tra giữa kỳ 0-2  + Bài thi tự luận  C1, 

C2 

10, 

11, 12 

Chương 4: Ngôn ngữ của 

Kiến trúc đương đại 

4.1. Kiến trúc đương đại 

4.2. Thảo luận và trình bày 

 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Báo cáo bài 

tập nhóm 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 

CLO 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu tài 

liệu về Ngôn 

ngữ hình thức 

với thể loại kiến 

trúc 

13, 

14, 15 

Chương 5: Ngôn ngữ hình 

thức với thể loại kiến trúc 

5.1. Ngôn ngữ hình thức của 

kiến trúc đơn lẻ 

5.2. Ngôn ngữ hình thức của 

kiến trúc công cộng 

5.3. Ngôn ngữ hình thức của 

kiến trúc công nghiệp 

5.4. Ngôn ngữ hình thức trong 

thiết kế đô thị 

5.5. Thảo luận và trình bày 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Báo cáo bài 

tập nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Chuẩn bị các 

nội dung thi cuối 

kì theo đề cương 

ôn tập 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và thực hiện các thuyết trình theo nhóm trong quá trình học. 

10-15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 4-5 sinh viên, 

- Lựa chọn các nội dung lý thuyết đã học và phân tích trên công trình thực tế, 

- Mỗi nhóm đăng ký thời điểm thuyết trình, lựa chọn trong khoảng thời gian từ 

tuần 10-15 

- Các nhóm chuẩn bị báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu và trả lời các câu 

hỏi liên quan đến nội dung báo cáo. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 
Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân C2, C3 Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn Bài tập nhóm : 

Lựa chọn các nội 

dung lý thuyết đã 

học và phân tích 

trên công trình 

thực tế 

C3 Trong 

khoảng từ 

tuần 10-15 

 

Đánh giá 

báo cáo 

theo nhóm 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra giữa 

kỳ 

C1, C2 Tuần 9 Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi cuối kỳ C1, 

C2, C3 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

4-5 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đán

h 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 80% 

số lượng được 

giao. Một số 

bài tập nộp 

chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Hầu hết 

bài tập nộp 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong trình 

bày. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Trình bày rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Trình bày 

logic, chi tiết 

và rõ ràng. 

50% 

Tiêu chí 2 – Bài tập nhóm 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 



468 
 

chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

số  

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Nội 

dung minh 

họa sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong phân 

tích công 

trình thực tế, 

một số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự minh 

họa hợp lý, 

chính xác.  

Kết quả phân 

tích chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, minh 

họa chi tiết, 

rõ ràng, logic, 

trình tự 

Minh họa hợp 

lý. Nội dung 

minh họa có 

sự phân tích, 

lý giải cụ thể, 

rõ ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Nội 

dung trả 

lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Kiến trúc nhà ở : Bài giảng Ngôn ngữ hình thức kiến trúc, GV biên soạn. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Ngôn ngữ hình thức kiến trúc -Tập 2, Đặng Thái Hoàng biên dịch, NXB Xây 

dựng, Tái bản 2017. 

2. Ngôn ngữ hình thức kiến trúc, Đặng Thái Hoàng biên dịch, NXB Xây dựng, Tái 

bản 2013 

3. Sáng tác kiến trúc, Đặng Thái Hoàng biên dịch, NXB Xây dựng, Tái bản 2014. 

4. Lý thuyết kiến trúc, Nguyễn Mạnh Thu – Phùng Đức Tuấn, NXB Xây dựng, 2002. 

5. Một số khái niệm về Hình học trong Kiến trúc, Đoàn Như Kim, NXB Xây dựng, 

2005. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 
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16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện báo cáo theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lưu Thiên Hương 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: …………… Tên học phần: Tin học đồ họa kiến trúc 3 

 
Tên tiếng Anh: Architectural Design with 

Computer 3 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Tin học đồ họa kiến trúc 2 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành - tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học Tin học đồ họa kiến trúc 3 giảng dạy cho sinh viên cách thức sử dụng phần 

mềm Sketchup và việc tạo lập phim 3D. Nội dung môn học cung cấp cho người học các 

kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, thông qua việc thực hành các bài tập, sinh viên có thể 

làm chủ các kỹ thuật dựng hình, tạo lập môi cảnh, cài đặt góc quay và trích xuất sản phẩm 

thiết kế dưới dạng các video mô phỏng. Với xu thế thiết kế kiến trúc ngày càng coi trọng 

hiệu quả diễn đạt cùng với yêu cầu về sự sinh động và chi tiết, môn học này được kỳ vọng 

sẽ giúp sinh viên có thêm kỹ năng làm việc quan trọng ngay sau khi kết thúc môn học. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Khái niệm cơ bản về thiết kế kiến trúc bằng mô phỏng phim 3D. 

- Kiến thức cơ bản về tạo lập mô hình trong Sketchup 

Kỹ 

năng 

- Phương pháp tạo lập các thông số cài đặt và trích xuất video mô phỏng. 

- Có khả năng mô hình hóa các thiết kế dưới dạng phim 3D 

- Có khả năng kết nối dự án với các bộ phận thiết kế khác 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học cho sinh 

viên. 

- Tạo lập kỹ năng tư vấn và giới thiệu dự án đến với khách hàng, tăng khả năng thuyết 

minh dự án và trình chiếu thiết kế. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Giải thích được các khái niệm cơ bản về thiết kế kiến trúc 

bằng mô phỏng phim 3D. 
Hiểu  

C2 

Thực hiện được các lệnh cơ bản về tạo lập mô hình và các 

thông số cài đặt và trích xuất video mô phỏng trong 

Sketchup. 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 
Áp dụng các kiến thức đã học để mô hình hóa các thiết kế 

dưới dạng phim 3D. 
Vận dụng  

C4 
Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả 
Vận dụng  

C5 
Tăng kỹ năng tư vấn và giới thiệu dự án đến với khách 

hàng thông qua trình chiếu thiết kế dưới dạng 3D 

Phân tích 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2 -            

C3  C TB C        - 

C4      TB C      

C5     TB   - C - -  

Tổng 

hợp HP 
- C TB C TB TB C - C - - - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2, 

3 

Chương 1: Các khái niệm 

cơ bản 

1.1 Các khái niệm về làm 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, 

C2, 

C3, 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

phim hoạt cảnh (animation) 

1.2 Cách chọn bảng treo 

(docking-window) SCENES 

1.3 Nguyên tắc chọn camera, 

style 

1.4 Khái niệm về thanh Tab 

Scenes và bảng treo 

+ Cho sinh 

viên thực hành 

theo trên máy 

tính 

 

+ Tham gia 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

cách làm 

phim hoạt 

cảnh 

C4 

4, 5, 

6 

Chương 2: Khái niệm về 

camera  

2.1 Chọn vị trí của Camera – 

Di chuyển theo tốc độ của 

người. 

2.2 Lựa chọn mặt cắt, cách 

thức ẩn hiện 

2.3 Khái niệm thanh công 

cụng Animation- Section 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Cho sinh 

viên thực hành 

theo trên máy 

tính 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

camera khi 

tạo lập hoạt 

cảnh 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

7, 8, 

9 

Chương 3: Biểu diễn mặt 

cắt chuyển động 

3.1 Tạo mặt cắt (section) ở 

mỗi scenes 

3.2 Bật mặt cắt bằng lệnh 

Active cut ở thanh menu 

3.3 Hiệu chỉnh màu nét cắt 

bằng Styles/ Modeling 

Setting 

3.4 Mô phỏng chiếu sáng 

bằng phần mềm 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Cho sinh 

viên thực hành 

theo trên máy 

tính 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

biểu diễn khi 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

tạo lập hoạt 

cảnh 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  
+ Bài thi thực 

hành trên máy  

C1, 

C2, 

C3 

10, 

11, 

12 

Chương 4: Hiệu chỉnh tốc 

độ của phim 

4.1 Khái niệm thanh menu  

View / Animation / Setting 

4.2 Chỉnh tốc độ của phim – 

Enable scenes transition 

4.3 Scenes delay: khoảng 

ngắt/khựng lại giữa các 

scenes 

4.4 Xuất phim bằng thanh 

menu:  File / Export / 

Animation 

3-3 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Cho sinh 

viên thực hành 

theo trên máy 

tính 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

điều chỉnh tốc 

độ khi tạo lập 

hoạt cảnh 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

13, 

14 

Chương 5: Cài đặt các 

thông số cơ bản và kết hợp 

với các phần mềm khác 

5.1 Bảng setting 

5.2 Kích thước phim, tỷ lệ và 

Codec 

5.3 Cài đặt các thông số khác 

5.4 Kết hợp render với Vray 

3dsmax và Sketchup 

 

2-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Cho sinh 

viên thực hành 

theo trên máy 

tính 

 

  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thực hành trên 

máy tính 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về các 

nội dung liên 

quan khác 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

15 

Báo cáo bài tập lớn 

 

0-2  Trên lớp: 

+ Báo cáo, 

mô hình hóa 

và xuất kết 

quả 

Về nhà: 

C3, 

C4, 

C5 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Tự ôn tập 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi thực 

hành trên máy 

C3, 

C4, 

C5 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

1 đến 

14 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 3 sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng phần mềm  

- Thiết kế và áp dụng phương pháp tạo lập và xuất hoạt cảnh khi thiết kế công 

trình 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế, mô phỏng vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân bài tập áp 

dụng phương 

pháp tạo lập và 

xuất hoạt cảnh 

khi thiết kế công 

trình 

 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

 

 

 

 

 

 

Tuần 15 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 9 
Kiểm tra 

thực hành 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá Bài thi cuối kỳ C3, Tuần thi Kiểm tra 2-3 câu/10 50% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

cuối kỳ C4, 

C5 

thực hành điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số  
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số  
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung báo 

cáo 

Không  

có  hoặc  

nội dung 

được 

trình bày 

trong báo 

cáo 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Tính 

toán sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ 

nội dung 

theo yêu 

cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một 

số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu, tính 

toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình tự 

tính toán hợp lý. 

Kết quả tính toán 

và chọn có sự phân 

tích, lý giải cụ thể, 

rõ ràng và thuyết 

phục. 

50% 

Kết quả 

mô 

phỏng 

Không  

có  hoặc  

kết quả 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Nhưng mô 

phỏng 

không chi 

tiết và cho 

kết không 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Mô 

phỏng chi 

tiết chưa 

đúng theo 

bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mô 

phỏng chi tiết 

cho kết quả 

gần đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù hợp 

theo yêu  cầu. Mô 

phỏng chi tiết cho 

kết quả chính xác 

theo bài toán đặt ra.   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 
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15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup – bản quyền của Google 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Các tài liệu tham khảo từ Internet. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  
Tên học phần: Chuyên đề kiến trúc công 

nghiệp 

 Tên tiếng Anh: Industrial architecture topic 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):   

Thực hành (THH) 30 tiết 

Tự học (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1  

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kiến trúc công nghiệp 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Chuyên đề Kiến trúc công nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức 

tổng quan về cảnh quan kiến trúc công nghiệp Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: 

tổng quan, nhiệm vụ, nguyên tắc và các giải pháp thiết kế về kiến trúc cảnh quan công 

nghiệp. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kiến trúc cảnh quan công nghiệp 

- Sinh viên nắm được nguyên tắc và đưa ra các giải pháp thiết kế về kiến trúc cảnh 

quan công nghiệp. 

Kỹ 

năng 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào thiết kế kiến trúc cảnh quan cho một 

khu công nghiệp hoặc một xí nghiệp công nghiệp 

- Có khả năng nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực phát triển kiến trúc cảnh 

quan công nghiệp trong tương lai 



479 
 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Tạo sự thích thú sự yêu thích đối với môn học nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc 

cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nắm vững các khái niệm về kiến trúc cảnh quan công 

nghiệp. 
Nhớ  

C2 
Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc thiết kế về 

kiến trúc cảnh quan công nghiệp.   
Hiểu  

C3 

Áp dụng các kiến thức đã học vào thiết kế kiến trúc cảnh 

quan cho một khu công nghiệp hoặc một xí nghiệp công 

nghiệp 

Vận dụng  

C4 

Có khả năng nhất định trong việc phân tích, so sánh lựa 

chọn các giải pháp thiết kế về kiến trúc cảnh quan công 

nghiệp.   

Phân tích 

 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB     TB       

C2  C C  TB       TB 

C3  C C C       T TB 

C4 TB C C C TB TB     T TB 

Tổng 

hợp HP 
TB C C C TB TB - - - - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Chương 1: Giới thiệu chung 

về kiến trúc cảnh quan XNCN 

1.1.Tình hình phát triển kiến 

trúc cảnh quan XNCN 

1.2.Hiện trạng kiến trúc cảnh 

quan về XNCN 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

C1 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

tài liệu  

 

2  

Chương 2: Nhiệm vụ của tổ 

chức kiến trúc cảnh quan 

trong các XNCN 

2.1.Nâng cao chất lượng giải 

pháp quy hoạch kiến trúc tổng 

mặt bằng XNCN 

2.2.Nâng cao chất lượng thẩm 

mỹ và tiện nghi của môi trường 

lao động trong XNCN 

2.3.Hài hoài với cảnh quan đô 

thị 

2.4.Nâng cao chất lượng đời 

sống văn hóa và thẩm mỹ của 

người lao động 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2 

3 

Chương 3: Các yêu cầu cơ bản 

đổi với thiết kế kiến trúc cảnh 

quan trong các XNCN 

3.1.Sơ đồ mối quan hệ giữa 

kiến trúc cảnh quan và hệ thống 

cảnh quan chung 

3.2.Cơ cấu kiến trúc cảnh quan 

của XNCN 

2-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2  

 4, 5 

Chương 4: Các nguyên tắc 

thiết kế kiến trúc cảnh quan 

trong các XNCN 

2.1.Phù hợp với phân khu chức 

năng tổng mặt bằng XNCN 

2.2.Phù hợp với các đặc điểm 

sản xuất của XNCN 

2.3.Nâng cao tiện nghi lao 

động, nghỉ ngơi, tâm sinh lý 

người lao động 

2.4.Khai thác một cách hợp lý 

các điệu kiện tự nhiên 

2.5.Sử dụng thành tựu công 

nghiệp hóa xây dựng 

2.6.Phù hợp với các quy luật 

thẩm mỹ kiến trúc 

2.7.Hạn chế tối đa ô nhiễm 

4-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT/ 

ThH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

trong XNCN và khu vực lân 

cận bằng các giải pháp kiến trúc 

và quy hoạch 

6, 7, 

8 

Chương 5: Các giải pháp tổ 

chức không gian kiến trúc 

cảnh quan trong các XNCN 

5.1.Dùng địa hình và mặt nước 

tự nhiên trong thiết kế kiến trúc 

cảnh quan XNCN 

5.2.Dùng quy luật thị giác trong 

tổ chức cảnh quan các XNCN 

5.3.Công trình có tình biểu 

tượng cao, góp phần nâng cao 

hiệu quả thẩm mỹ cảnh quan 

kiến trúc XNCN 

5.4.Sử dụng sự biểu hiện của 

kết cấu 

5.5.Dùng màu sắc để tạo sự hài 

hòa và sự tương phản 

5-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

8 Kiểm tra giữa kỳ 0-1 
 + Bài thi tự 

luận 

 

9 -15 

Bài tập lớn: thực hành thiết kế 

cảnh quan một Xí nghiệp công 

nghiệp nhỏ 

0-27 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

+ Hướng dẫn 

và sửa bài tập 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Vẽ bài tập 

Về nhà: 

+ Vẽ bài tập 

+ Nghiên cứu 

tài liệu  

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận hực hành 

trên máy tính 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

9 đến 

15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành thiết kế cảnh quan một Xí nghiệp công nghiệp 

nhỏ  

- Các nhóm nộp bản vẽ vào ngày thi cuối kì 

14. Kế hoạch đánh giá:  
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời 

điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Chuyên cần  
Mỗi buổi 

học 
Điểm danh Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Sinh viên thực 

hành thiết kế 

theo nhóm 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 15 

 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 8 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

4-5 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyê

n cần  

Không  

đi  học 

(<30%)

. 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 

chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy đủ,  

rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không 

tham 

gia 

hoạt 

động gì 

tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

đóng gớp 

cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh 

thoảng tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu 

ít khi có 

hiệu quả. 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là 

hiệu quả. 

Tham gia tích cực 

các hoạt động 

tại l ớp: phát biểu, 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Bài tập lớn 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập 

hoặc nộp 

dưới 50% 

số bài tập 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

20% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

được giao đúng thời 

gian quy 

định. 

đúng thời 

gian quy 

định. 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian 

quy định. 

định. 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong khi vẽ. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Vẽ đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Vẽ 

đẹp, chi tiết và 

rõ ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

80% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Giáo trình giáo viên biên soạn.  

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1.Thiết kế kiến trúc công nghiệp, Nguyễn Minh Thái, NXB Xây dựng, 2004. 

2. Kiến trúc công nghiệp, Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển, NXB Xây dựng Hà Nội, 

2001. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân vào cuối kỳ. Nếu bị phát hiện là sao 

chép thì bị điểm 0. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

 

  ThS. KTS. Trần Vũ Tiến 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Chuyên đề Nội thất  

 
Tên tiếng Anh: The major of Architectural 

Interior Design 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 

Giảng viên 2  Thỉnh giảng, Chuyên gia 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Thiết kế nội thất công trình 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành – Tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Chuyên đề Nội thất là học phần chuyên sâu hơn về thiết kế nội thất các không gian 

chức năng trong công trình Kiến trúc. Học phần này cập nhật những công nghệ mới, vật 

liệu mới, những xu hướng phát triển phong cách nội thất trong nước và trên thế giới, đáp 

ứng các nhu cầu về thẩm mỹ bằng hình thức phối kết các vật dụng, trang thiết bị hiện đại 

tạo phong cách riêng trong không gian sống, không gian làm việc, không gian sinh hoạt 

cộng đồng  cũng như không gian nghỉ ngơi của con người. 

 Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về phong cách thiết 

kế nội thất; Các giải pháp không gian trống trong thiết kế nội thất; Công nghệ mới trong 

thiết kế không gian nội thất; Những ý tưởng trong thiết kế các không gian nhà ở; Tổ chức 

không gian nội thất văn phòng làm việc; Nội thất quán giải khát trong đô thị. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nắm vững các phong cách nội thất chuyên ngành. 

- Hiểu rõ các giải pháp không gian thiết kế nội thất kết hợp với công nghệ hiện đại. 

- Nêu và giải thích các nguyên lí tổ chức không gian nội thất các công trình nhà ở và 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

công trình công cộng, dịch vụ. 

Kỹ 

năng 

- Tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã học áp dụng trong công trình cụ thể. 

- Giúp sinh viên có được những khả năng sáng tác ý tưởng thiết kế nội thất Kiến trúc. 

- Vận dụng tốt các quy luật bố cục, các trang thiết bị công nghệ hiện đại, các vật liệu 

mới, xu hướng nội thất thiết kế công trình cụ thể. 

Thái 

độ 

- Hiểu và góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư cho sinh viên. 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên. 

- Khả năng cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

- Có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, kỹ 

năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt đời... 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
- Trình bày được những vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi 

nhất trong lĩnh vực liên quan Thiết kế nội thất Công trình. 
Hiểu  

C2 
- Tổng hợp được những kiến thức đã học và những kiến 

thức liên quan của các môn học khác. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C C T T T      TB 

C2  C C T T T      TB 

Tổng 

hợp HP 
 C C T T T    

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1,2 

Chương 1. Những vấn đề 

chung về phong cách thiết kế 

nội thất  

1. Phong cách nội thất cổ điển 

2. Phong cách hiện đại 

3. Phong cách nội thất giao 

thoa cổ điển và hiện đại 

4. Phong cách nội thất tối giản 

3-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Tuyển họa 

các phong 

cách nội thất 

khác trên thế 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

Minimalist 

Phong cách nội thất Eco- 

organic  

giới 

2,3 

BT1: Tuyển hoạ các phong 

cách thiết kế nội thất 

0-3 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

C1, 

C2 

4 

Chương 2. Các giải pháp 

không gian trống trong thiết 

kế nội thất 

1. Vai trò tầm nhìn trong 

thiết kế không gian nội 

thất 

2. Không gian hành lang 

3. Không gian phân khúc 

4. Không gian chuyển tiếp 

giữa các khu vực 

Các giải pháp không gian 

của trần nhà 

2-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa  

C1, 

C2 

5,6 

Chương 3. Công nghệ mới 

trong thiết kế không gian nội 

thất 

1. Vật liệu mới trên bề mặt 

tường 

2. Chất liệu và công nghệ 

mới thi công nền, sàn 

3. Sản phẩm vật dụng nội 

thất tiện ích  

Thiết bị công nghệ trong 

thiết kế nội thất 

3-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

C1, 

C2 

6,7 

BT2: Tuyển hoạ các giải pháp 

công nghệ mới trong thiết kế 

nội thất công trình Kiến trúc 

0-3 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

C1, 

C2 

8,9 

Chương 4. Những ý tưởng 

trong thiết kế các không gian 

nhà ở  

1. Không gian phòng khách 

theo từng phong cách 

2. Kiểu dáng cửa sổ tích hợp 

3-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

thông gió lấy sáng 

3. Mảng xanh trong thiết kế 

nội thất nhà ở 

Nội thất đồ gỗ trong nhà ở 

9,10,

11 

BT3: Tuyển hoạ chủ đề “Phối 

kết thiết bị thông minh trong 

thiết kế không gian nội thất nhà 

ở” 

0-4   C1, 

C2 

12 

Chương 5. Tổ chức không 

gian nội thất văn phòng làm 

việc  

1. Tạo điểm nhấn trong sảnh 

văn phòng làm việc 

2. Thiết kế phòng làm việc 

với không gian xanh 

3. Phòng làm việc cho khu 

công nghiệp 

4. Không gian mở trong thiết 

kế văn phòng làm việc 

5. Nội thất phòng họp trong 

văn phòng làm việc 

2-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

C1, 

C2 

13 

Chương 6. Nội thất quán giải 

khát trong đô thị 

1. Dùng vật dụng nội thất 

phân chia không gian 

2. Phối kết ấn tượng giữa 

ánh sáng và màu sắc 

3. Quán giải khát với nội 

thất phong cách nhiệt đới 

Thiết kế nội thất quán theo 

phong cách công nghiệp 

2-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Thực hành 

vẽ tuyển họa 

C1, 

C2 

14,15 

BT4 : Tuyển hoạ chủ đề “ Phối 

màu trong thiết kế nội thất đặc 

trưng văn phòng làm việc” hoặc 

“ Ứng dụng pallet trong thiết kế 

quán giải khát” 

0-5 + Thảo luận 

+ Giải quyết 

bài tập 

Trên lớp: 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Thực hành 

C1, 

C2 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-7 

 

Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

Bài tập lớn 
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Tuần Nội dung hoạt động 

8-14 - Sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật vẽ 

- Nộp bài tuyển họa các phần và bài tập lớn vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài tuyển họa 

từng chương 

C1, 

C2 
Tuần 9 

Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 2 
30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài tập lớn cuối 

kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 15 

Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 3 
50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ, 

đạt thẩm mỹ 

cao. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Tính 

toán sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, tính 

toán chi tiết, 

rõ ràng, 

logic, trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Kết quả 

mô 

phỏng 

Không  có  

hoặc  kết 

quả không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Nhưng 

mạch không 

hoạt động 

hoặc hoạt 

động cho 

kết không 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết chưa 

đúng theo bài 

toán đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết quả 

gần đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết quả 

chính xác 

theo bài toán 

đặt ra.   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

hỏi. tâm của câu 

hỏi. 

 

trả lời. . 

 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Nội dung bài giảng môn Chuyên đề Nội thất (do GV biên soạn). 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

9. Thiết kế nội thất, Francis DK.Ching, Tái bản NXB Xây dựng, 2020. 

10. Colour in interior design, Jonh Pie, Bộ Khoa học và Công nghệ Mỹ, 2012. 

11.  Nghệ thuật bài trí của người Nhật, Marie Kondo, Dịch giả Thanh Minh, 2013. 

12.  Phong thủy trong thiết kế Kiến trúc, Sharon Staney, NXB Trẻ, 2012. 

13.  Nguyên lí thiết kế Kiến trúc nội thất, Sở Giáo dục và Đào tạo, NXB Hà Nội 2011. 

14.  Design thị giác, Nguyễn Luận, NXB. Mỹ thuật Hà Nội 1990. 

15.  Hình học trong Kiến trúc, Đoàn Như Kim, NXB Xây dựng, 2005. 

16.  Cơ sở tạo hình Kiến trúc, Võ Đình Diệp, NXB Xây dựng, 2001. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng.  

- Tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo 

viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS Lê Thị Kim Anh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: …………… 
Tên học phần: Chuyên đề mô phỏng trong 

kiến trúc 

 
Tên tiếng Anh: Architectural Simulation 

Topic 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Tin học đồ họa kiến trúc 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Chuyên đề Mô phỏng trong kiến trúc giảng dạy cho sinh về tầm quan trọng của việc 

áp dụng phương pháp Mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) trong quá trình thiết kế kiến 

trúc, đặc biệt là trước xu thế thiết kế bền vững và tiết kiệm năng lượng. Trong đó, phần 

mềm Ecotect sẽ được giới thiệu đến sinh viên với các chức năng chính rất hữu ích cho 

người sử dụng. Ngoài ra, môn học còn định hướng cho sinh viên kiến trúc khả năng mô 

phỏng và trích xuất kết quả, ứng dụng vào quá trình thiết kế nhằm tối ưu hóa các giải pháp 

thiết kế theo hướng bền vững và tiết kiệm năng lượng. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Khái niệm cơ bản về Mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) trong thiết kế kiến trúc. 

- Giới thiệu cơ bản về phần mềm Ecotect và các chức năng chính của phần mềm 

Kỹ 

năng 

- Phương pháp mô phỏng ánh sáng, nhiệt, âm thanh bằng phần mềm Ecotect từ cơ bản 

đến nâng cao. 

- Có khả năng thiết lập mô hình trực tiếp bằng Ecotect hoặc trích xuất từ các phần 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

mềm đồ họa khác. 

- Có khả năng chạy mô phỏng và trích xuất kết quả, phân tích kết quả mô phỏng. 

Thái 

độ 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học cho sinh 

viên. 

- Tạo lập kỹ năng tư vấn và giới thiệu dự án đến với khách hàng, tăng khả năng thuyết 

minh dự án và trình chiếu thiết kế. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Hiểu được các khái niệm cơ bản về Mô phỏng hiệu năng 

công trình (BPS) trong thiết kế kiến trúc. 
Hiểu  

C2 
Sử dụng được phần mềm Ecotect và các chức năng chính 

của phần mềm 

Hiểu 

Vận dụng 
 

C3 
Áp dụng phần mềm để mô phỏng ánh sáng, nhiệt, âm 

thanh từ cơ bản đến nâng cao. 
Vận dụng  

C4 
Có khả năng chạy mô phỏng và trích xuất kết quả, phân 

tích kết quả mô phỏng. 
Vận dụng  

C5 
Tăng kỹ năng tư vấn và giới thiệu dự án đến với khách 

hàng thông qua trình chiếu thiết kế dưới dạng 3D 

Phân tích 

Sáng tạo 
 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1             

C2 -            

C3  C C C        TB 

C4      TB TB      

C5     TB   - C - T  

Tổng 

hợp HP 
- C C C TB TB TB - C - T TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

1, 2, 

3 

Chương 1: Mô phỏng 

hiệu năng công trình 

6-0 + Thuyết 

giảng 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

C1, 

C2, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

(BPS) 

1.1 Khái niệm về mô 

phỏng  hiệu năng công 

trình (BPS) 

1.2 Các phần mềm BPS 

trong thiết kế kiến trúc 

1.3 Hiệu quả của ứng 

dụng mô phỏng trong đào 

tạo kiến trúc. 

+ Trình 

chiếu 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về mô phỏng BPS 

C3, 

C4 

4, 5, 

6 

Chương 2: Giới thiệu 

phần mềm mô phỏng 

Ecotect 

2.1 Sự ra đời của phần 

mềm 

2.2 Các chức năng mô 

phỏng của Ecotect 

2.3 Giao diện và các 

thanh công cụ tính toán 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về mô phỏng Ecotect 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

7, 8, 

9 

Chương 3: Ứng dụng 

Ecotect trong tính toán 

nhiệt 

3.1 Thiết lập mô hình cơ 

bản 

3.2 Cài đặt các thông số 

chính 

3.3 Bài tập ứng dụng 1 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về mô phỏng Ecotect 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

9 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  

+ Bài thi tự luận  

C1, 

C2, 

C3 

10, 

11, 

12 

Chương 4: Ứng dụng 

Ecotect trong phân tích 

ánh sáng 

4.1 Thiết lập mô hình cơ 

bản 

4.2 Cài đặt các thông số 

chính 

4.3 Bài tập ứng dụng 2 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học tập 

của sinh viên CLO 

 + Nghiên cứu tài liệu 

về mô phỏng Ecotect 

13, 

14 

Chương 5: Ứng dụng 

Ecotect trong phân tích 

âm thanh 

5.1 Thiết lập mô hình cơ 

bản 

5.2 Cài đặt các thông số 

chính 

5.3 Bài tập ứng dụng 3 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm bài 

tập về nhà 

+ Nghiên cứu tài liệu 

về mô phỏng Ecotect 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

15 

Báo cáo bài tập lớn 

 

0-2  Trên lớp: 

+ Báo cáo, mô hình 

hóa và xuất kết quả 

Về nhà: 

+ Tự ôn tập 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi thực hành 

trên máy 

C3, 

C4, 

C5 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

1 đến 

14 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 3 sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng phần mềm Ecotect 

- Thiết kế và áp dụng phương pháp tạo lập và mô phỏng khi thiết kế công trình 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế, mô phỏng vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân bài tập áp 

dụng phương 

pháp mô phòng 

bằng Ecotect khi 

thiết kế công 

trình 

 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

 

 

 

 

 

 

Tuần 15 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 9 
Kiểm tra 

thực hành 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần thi 
Kiểm tra 

thực hành 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

tập đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo 

cáo 

Không  

có  hoặc  

nội dung 

được 

trình bày 

trong báo 

cáo 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo cáo  

đầy  đủ  theo  

yêu  cầu. 

Tính toán sai, 

không cụ thể, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ 

nội dung 

theo yêu 

cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một 

số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, tính 

toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, 

trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và thuyết 

phục. 

50% 

Kết 

quả 

mô 

phỏng 

Không  

có  hoặc  

kết quả 

không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Nhưng 

mô phỏng 

không chi tiết 

và cho kết 

không đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả 

phù hợp 

theo yêu  

cầu. Mô 

phỏng chi 

tiết chưa 

đúng theo 

bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mô 

phỏng chi tiết 

cho kết quả 

gần đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mô phỏng 

chi tiết cho kết 

quả chính xác 

theo bài toán 

đặt ra.   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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chí 

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

số  

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  

liên  quan  

đến  câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. . 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Ecotect – Đơn vị sở hữu bản quyền  

- Sách, giáo trình chính: 

1. Các tài liệu tham khảo từ Internet. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Xã hội học Đô thị 

 Tên tiếng Anh: Sociology Urban 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Thực hành (ThH):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Bảo An 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Quy hoạch đô thị 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Xã hội học đô thị được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản nhất về Xã hội học và xã hội học đô thị. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: cung cấp các thuật ngữ và khái niệm Xã hội 

học và Xã hội học Đô thị; giới thiệu về tổng quan lý thuyết môn Xã hội học; các nhân tố và 

thuộc tính xã hội tác động tới quy hoạch và quản lý đô thị và phương pháp điều tra xã hội 

học đô thị. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

 Hiểu được khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành và hiểu được tổng quan lý 

thuyết môn Xã hội học và Xã hội học Đô thị; hiểu được vai trò của xã hội học 

đô thị đối với ngành nghề kiến trúc; có nhận thức tương đối toàn diện về lĩnh 

vực Xã hội học và Xã hội học Đô thị 

  Hiểu rõ và hiểu được mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của 

chuyên ngành xã hội học đô thị (trên thế giới và ở Việt Nam); hiểu được các 

nhân tố và thuộc tính xã hội tác động đến công tác quy hoạch và quản lý đô thị. 

Kỹ năng 
  Nắm được các phương pháp điều tra xã hội học; 

  Thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp điều tra xã hội học (lập bảng 



499 
 

câu hỏi, chọn mẫu, thực hiện điều tra, tổng hợp và đánh giá kết quả điều tra xã 

hội học) và phương pháp làm việc theo nhóm. 

 Có khả năng tổng kết và đưa ra được những lý luận từ bài giảng thông 

qua thực tiễn đời sống và các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực kiến trúc, đô 

thị; 

  Có khả năng vận dụng môn học trong sáng tác đồ án, nghiên cứu khoa 

học xã hội; Có khả năng tự cập nhật, tìm hiểu thêm các kiến thức mới nhất về 

môn học; góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy, phương pháp sáng 

tạo kiến trúc cho sinh viên; 

 Có kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày vấn 

đề, kỹ năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học tập suốt 

đời. 

Thái độ 

 Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và ứng dung xã hội học đô thị 

vào các vấn đề quan tâm cũng như với môn học nói riêng và ngành học Kiến 

trúc công trình cho sinh viên;  

 Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

 Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

C1 
Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản về Xã 

hội học, xã hội học đô thị 
Hiểu 1.2, 1.3 

C2 
Giải thích và sử dụng được các phương pháp điều tra 

xã hội học trong trường hợp cụ thể.  

Hiểu 

Áp dụng 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 

C3 
Nghiên cứu được trường hợp cụ thể trong các vấn đề 

nghiên cứu của xã hội đô thị. 
Vận dụng 4.3, 4.4 

C4 

Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình về vấn đề 

nghiên cứu 

Vận dụng 
4.5, 4.6, 4.7, 

4.8 

C5 
Đề xuất các phương pháp nghiên cứu, ý tưởng nghiên 

cứu về các vấn đề đô thị. 

Phân tích 

Sáng tạo 
5.2, 5.3 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 

C1 TB TB T - - 

C2 TB C - - - 

C3 - C TB TB - 

C4 - - - TB - 

C5 - - - C TB 

Tổng hợp HP TB C -TĐ T C TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-). TĐ - Học phần hỗ 

trợ tối đa cho việc việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR 

CTĐT) 
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11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

 

Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

1, 2 

Chương 1: Xã hội học (XHH) 

1. Khái niệm và các định nghĩa 

về XHH. 

2. Các bậc thầy sáng lập chuyên 

ngành XHH 

3. XHH Đô thị. 

3.1. Định nghĩa 

3.2. Xã hội học đô thị trong 

xã hội hiện đại 

3.3. Quá trình đô thị hoá. 

4. Mối liên hệ giữa XHH và 

XHH đô thị 

6/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm. 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

C1, C2, 

3, 4 

Chương 2: Phương pháp 

nghiên cứu XHH đô thị 

1. Các phương pháp điều tra, 

nghiên cứu XHH đô thị  

2. Xác định đề tài và mô hình lý 

thuyết  

3. Phương pháp chọn mẫu trong 

điều tra XHH. 

4-2 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

+ Nghiên cứu các 

phương pháp 

điều tra XHH 

C1, C2, 

C3,  

5 

Chương 3: Các trường phái 

trong XHH đô thị 

1. Các quan điểm, lý thuyết 

môn XHH đô thị  

2. Các bậc thầy trong lĩnh vực 

XHH đô thị 

3. Những bấn đề cấp bách của 

đô thị  

4-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

C1, C2, 

C3, C4. 

6 Kiểm tra giữa kỳ 0-1 

 + Xây dựng bảng 

câu hỏi điều tra 

XHH 

C1, C2, 

C3. 

7  

Chương 4: Các nhân tố và 

thuộc tính xã hội tác động tới 

quy hoạch và quản lý đô thị  

5-0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, C2, 

C3, C4. 
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Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

1. Sản phẩm của công tác QH 

2. Quá trình xây dựng quy 

hoạch 

3. Quy hoạch đô thị có sự tham 

gia của cộng đồng 

4. Sự tác động của xã hội đến 

công tác quy hoạch và quản lý 

đô thị 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà. 

8,9  

Chương 5: Những vấn đề 

nghiên cứu của môn XHH đô 

thị 

1. XHH và các vấn đề đô thị 

2. XHH và quy hoạch phát triển 

đô thị 

3. Phát triển đô thị bền vững về 

mặt xã hội 

4-2 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Giải 

quyết bài 

tập. 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập. 

C1, C2, 

C3, C4. 

10 Báo cáo bài tập lớn 3-0  

Trên lớp: 

+ Báo cáo kết 

quả điều tra và 

tổng hợp số liệu 

nghiên cứu xã hội 

học. 

C3, C4, 

C5. 

Thi 

học 

kỳ 

Nộp bài tập cuối kỳ   + Bài thi tự luận 
C1, C2, 

C3, C5. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

3-9 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

5-10 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, 

- Xây dựng bảng câu hỏi điều tra xã hội học; 

- Thực hành điều tra với quy mô tối thiểu 120 mẫu (mỗi SV 30 mẫu) 

- Phân tích, cập nhật dữ liệu bằng phần mềm, xây dựng biểu đồ báo cáo kết quả 

điều tra XHH. 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu; trình bày để hoàn thiện 
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và nộp báo cáo làm Bài tập cuối kỳ. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Kiểm tra 

giữa kỳ 
Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Thực hiện: 

Xây dựng bảng 

hỏi 

Điều tra XHH 

Biết cách chọn 

mẫu và tổng hợp 

số liệu 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Báo cáo nghiên 

cứu 

C1, 

C2, 

C3, 

C5 

Tuần thi 
Báo cáo 

nhóm 

Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập  

Không có 

bài tập  

Bài tập 

không đủ 

thành phần 

50% số 

lượng được 

giao 

Nộp trên 

50% số 

lượng bài tập 

được giao. 

Chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số 

lượng được 

giao. Một số 

bài tập nộp 

chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

30% 

Nội 

dung 

bài tập 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm 

vụ nhưng 

chưa hợp lý. 

Còn một số 

sai sót trong 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

trình bày 

logic, chi tiết 

và rõ ràng, 

70% 
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tính toán. hoàn toàn 

hợp lý. 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương pháp 

trình bày sai, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong 

nghiên cứu, 

một số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, trình bày 

chi tiết, rõ 

ràng, logic. 

Kết quả 

nghiên cứu có 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và thuyết 

phục. 

30% 

Kết quả 

nghiên 

cứu 

Không có 

hoặc kết quả 

không phù 

hợp với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu cầu. 

Nhưng còn 

nhiều điểm 

chưa phù 

hợp.   

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Đáp ứng 

nhiệm vụ của 

bài tập. 

70% 

 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời 

hoàn toàn 

không liên 

quan đến 

câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

như  không 

liên, không 

tập trung 

vào trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến 

câu hỏi 

nhưng thiếu 

tự tin trong 

các câu trả 

lời.  

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan trực tiếp 

đến câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  trong 

câu trả lời; lập 

luận, giải thích 

cho câu hỏi 

hoàn toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 
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7. E. Belaieva, M. Vitvitsky, E. Goldzamt cùng nhiều tác giả khác của Liên Xô và nước 

ngoài, Thành phố và thời gian, Nhà xuất bản Moscow, 1973. 

8. A. E. Gutnop và I. G. Lejava, Tương lai của đô thị, Nhà xuất bản Moscow, 1977. 

9. I. P. Botsarov, Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại, NXB Hà Nội, 1975. 

10. Edward W. Said Orientalism, NXB chính trị Quốc gia, 1998. 

11. Fernand Braudel, Les Structures du Quolidien, NXB thế giới, 1998. 

12. Đào Hữu Hồ, Thống kê xã hội học, NXB DDH Quốc gia Hà Nội.1996. 

13. Tập thể tác giả (Trịnh Duy Luân chủ biên), Tìm hiểu môn xã hội học đô thị, NXB 

KHXH.1996. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Bảo An 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Kiến trúc cảnh quan 

 Tên tiếng Anh: Landscape Architecture 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Thực hành (ThH):    

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. KTS. Võ Thị Vỹ Phương 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Trương Thị Huyền Anh 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Quy hoạch đô thị 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn 

và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt 

động của kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát 

triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, thiết 

kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi giải trí và bảo tồn di sản. 

Vì vậy, học phần Kiến trúc cảnh quan là cơ sở lý luận quan trọng, rất cần thiết cho 

sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết 

kế, Đồ án môn học và trong quá trình làm việc thực tế. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 

 Hiểu được khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành và hiểu được tổng quan lý 

thuyết môn Xã hội học và Xã hội học Đô thị; hiểu được vai trò của xã hội học 

đô thị đối với ngành nghề kiến trúc; có nhận thức tương đối toàn diện về lĩnh 

vực Xã hội học và Xã hội học Đô thị 

 Nắm và hiểu được các định nghĩa, thuật ngữ, khái niệm trong thực hiện công 

tác thiết kế kiến trúc cảnh quan, các thành phần cơ bản tạo nên Kiến trúc 

cảnh quan.  
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 Giải thích được mục tiêu, phương pháp và đối tượng thực hiện thiết kế; 

 Nắm và hiểu rõ lý do của công tác thiết kế kiến trúc cảnh quan; hiểu tác động 

của quá trình đô thị hoá trong đời sống số thị hiện tại; 

 Nắm bắt được các nguyên lý chính của lý luận kiến trúc cảnh quan, các xu 

thế phát triển của kiến trúc cảnh quan hiện nay.  

 Nắm được lịch sử hình thành và phát triển của khoa học Kiến trúc cảnh quan. 

 Nắm được nguyên tắc quy hoạch và thiết kế một số loại hình cảnh quan kiến 

trúc thường gặp. 

 Hiểu được vai trò của Kiến trúc cảnh quan trong thiết kế kiến trúc; hiểu 

được mục tiêu của môn học Kiến trúc cảnh quan đối với kiến trúc sư hành nghề 

trong tương lai. 

Kỹ năng 

  Có khả năng ứng dụng thiết kế một số loại hình cảnh quan kiến trúc thường 

gặp. 

 Có khả năng ứng dụng các kiến thức và kỹ năng của môn học cho các môn 

học chuyên ngành kế tiếp. 

  Có kỹ năng làm việc và thảo luận nhóm, kỹ năng tự tổ chức nghiên cứu, tìm 

kiếm tài liệu và tổng hợp những cứ liệu phát triển đô thị thành hệ thống bài 

phân tích, lý luận để trình bày. Phát triển năng lực phân tích vấn đề, đặt vấn 

đề và đánh giá kết quả điều tra. 

 Có khả năng tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời. 

Thái độ 

 Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức đã học vào 

thiết kế kiến trúc cảnh quan ;  

 Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

 Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

C1 

+ Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản về kiến 

trúc cảnh quan; 

+ Hiểu được các thuật ngữ cơ bản về kiến trúc cảnh quan; 

+ Hiểu được các nguyên tắc, quy định về thiết kế kiến trúc 

cảnh quan  

+ Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của kiến trúc cảnh 

quan trong phát triển và xây dựng thiết kế kiến trúc; 

+ Hiểu được các nguyên tắc thiết kế kiến trúc cảnh quan  

 trong quá khứ, hiện tại và dự báo xu hướng phát triển đô thị 

trong tương lai. 

Hiểu 1.2, 1.3 

C2 

+ Nắm rõ và hiểu được mục đích, đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu. 

+ Nắm được nguyên tắc quy hoạch và thiết kế một số loại 

hình cảnh quan kiến trúc thường gặp. 

+ Vận dụng các kiến thức lý thuyết để thực hành Đồ án kiến 

trúc cảnh quan  

Hiểu 

Áp dụng 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 
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C3 

+ Nghiên cứu và vận dụng thiết kế kiến trúc cảnh quan  

 cho trường hợp cụ thể;  

+ Hiểu các thuật ngữ, nguyên lý, thông số kỹ thuật trong 

trình bày và đọc bản vẽ kiến trúc cảnh quan; 

Vận dụng 4.3, 4.4 

C4 

+ Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả,  

+ Có khả năng viết báo cáo và thuyết trình về vấn đề nghiên 

cứu; 

+ Ứng dụng thiết kế một số loại hình cảnh quan kiến trúc 

thường gặp; 

+ Có khả năng lập đồ án kiến trúc cảnh quan đảm bảo theo 

yêu cầu thiết kế. 

Vận dụng 
4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 

C5 

+ Có khả năng đề xuất các phương án thiết kế kiến trúc cảnh 

quan trên cơ sở thu thập dữ liệu; 

+ Có phương pháp nghiên cứu, tìm ý tưởng nghiên cứu về 

các vấn đề đô thị phục vụ công tác thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

+ Có khả năng tư duy về xu hướng phát triển thiết kế kiến 

trúc cảnh quan. 

Phân tích 

Sáng tạo 
5.2, 5.3 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB C C - - - - - - - - - 

C2 TB C - - - - - - - - - - 

C3 - C TB TB - - C - C - - TB 

C4 - - - C - - T - - - - - 

C5 - - - C T TB - - - - - - 

Tổng 

hợp HP 
TB C TB C T TB T T T T T - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-). TĐ - Học phần hỗ 

trợ tối đa cho việc việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR 

CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết (01 tín chỉ)/buổi.  

Học phần có kiểm tra giữa kỳ, Bài tập lớn và thi cuối kỳ. 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 
CLO 

1, 2 

Chương 1: Những khái niệm 

cơ bản 

1. Khái niệm chung về cảnh 

4/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

C1, C2, 
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Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 
CLO 

quan 

2. Khái niệm, đối tượng và 

nhiệm vụ của kiến trúc cảnh 

quan. 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm. 

+ Tham gia thảo 

luận nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu tài 

liệu 

3,4,5,6 

Chương 2: Lược khảo lịch sử 

hình thành và phát triển Kiến 

trúc cảnh quan 

1. Những đặc trưng của sự hình 

thành và phát triển Kiến trúc 

cảnh quan thời kỳ tiền công 

nghiệp. 

2. Những đặc trưng của sự hình 

thành và phát triển Kiến trúc 

cảnh quan thời kỳ công nghiệp. 

3. Những đặc trưng của sự hình 

thành và phát triển Kiến trúc 

cảnh quan thời kỳ hậu công 

nghiệp. 

4. Mối quan hệ tương hỗ giữa 

kiến trúc cảnh quan và quy 

hoạch không gian trong quá 

trình hình thành và phát triển 

vùng miền và điểm dân cư. 

5. Các nhận xét chính 

10/0 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà 

Phân tích đô thị  

C1, C2, 

C3,  

KT Kiểm tra giữa kỳ 0-1 
 

Làm bài kiểm tra 
C1, C2, 

C3. 

7,8,9 

Chương 3 : Quy hoạch và 

thiết kế cảnh quan 

1. Các nguyên tắc bố cục cảnh 

quan 

2. Quy hoạch cảnh quan 

3. Thiết kế cảnh quan một số 

loại hình chủ yếu 

6/10 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài và làm 

bài tập về nhà. 

C1, C2, 

C3,  

10 Báo cáo bài tập lớn 3-0  

Trên lớp: 

+ Báo cáo Bài 

tập lớn. 

C3, C4, 

C5. 

Thi Thi kiểm tra cuối kỳ   + Bài thi tự luận C1, C2, 
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Tuần Nội dung 

Số 

tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh 

viên 
CLO 

học kỳ C3, C5. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

3-9 
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

5-10 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, 

- Tổng hợp các lý thuyết về kiến trúc cảnh quan.; 

- Xây dựng báo cáo về thiết kế kiến trúc cảnh quan.; 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu; trình bày để hoàn thiện 

và nộp báo cáo làm Bài tập lớn. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Kiểm tra 

giữa kỳ 
Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Thực hiện: 

Bài tập theo yêu 

cầu của giảng 

viên: thực hiện 

tổng hợp các dữ 

liệu, thông tin để 

phục vụ quy 

hoạch 

Biết cách tổng 

hợp số liệu 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   
Tiêu chí 3 10% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Thi tự luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C5 

Tuần thi 
Báo cáo 

nhóm 

Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 

Tiêu chí 1 – Bài kiểm tra giữa kỳ 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn

g số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn

g số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp 

bài 

Bài làm 

không đủ 

thành phần 

50% số 

lượng được 

giao 

Nộp Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài chưa 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài 

đúng thời 

gian quy 

định. 

30% 

Nội 

dung 

bài tập 

Nội dung bài 

làm không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài làm 

không đầy 

đủ, một số 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài làm 

đầy đủ, đúng yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng còn một số 

sai sót trong phân 

tích, đánh giá và 

vận dụng các kiến 

thức đã học 

Nội dung 

bài làm 

đầy đủ, 

hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung bài 

làm đầy đủ, 

hợp lý, trình 

bày logic, 

chi tiết và rõ 

ràng, khoa 

học. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương 

pháp trình 

bày sai, 

không đáp 

ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, trình bày 

chi tiết, rõ ràng, 

logic. 

Kết quả nghiên 

cứu có phân 

tích, lý giải cụ 

thể, rõ ràng và 

thuyết phục. 

30% 

Kết quả 

nghiên 

cứu 

Không có 

hoặc kết 

quả không 

phù hợp 

với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu cầu. 

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu. Nhưng 

còn nhiều 

điểm chưa 

phù hợp. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Kết quả phù hợp 

theo yêu cầu. 

Đáp ứng nhiệm 

vụ của bài tập. 

70% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời 

hoàn toàn 

không liên 

quan đến 

câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

như  không 

liên, không 

tập trung 

vào trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời.  

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan trực tiếp 

đến câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  trong 

câu trả lời; lập 

luận, giải thích 

cho câu hỏi 

hoàn toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

+ Giáo trình bắt buộc: Kiến trúc cảnh quan, Hàn Tất Ngạn, NXB Xây dựng Hà Nội, 

1999. 

+ Tài liệu tham khảo: 

- Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nguyễn Thế Bá, NXB Xây dựng Hà Nội, 

1999. 

- Tổ chức và quản lý môi trường cảnh quan đô thị, Nguyễn Thị Thanh Thủy, NXB 

Xây dựng Hà Nội, 1997. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn 

học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Trương Thị Huyền Anh 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:   Tên học phần: Chuyên đề quy hoạch bền vững 

 Tên tiếng Anh: Sustainable planning topic 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Thực hành (ThH):  30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm 

(TH): 
60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 TS. KTS. Phan Bảo An 

Giảng viên 2  ThS. KTS. Lê Thanh Hòa 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Quy hoạch đô thị 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần chuyên ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Chuyên đề quy hoạch bền vững trang bị cho sinh viên những kiến thức 

tổng quan về phát triển đô thị bền vững trên quan điểm môi trường, kinh tế và xã hội; việc 

thực hiện các chính sách trong quản lý đô thị theo hướng phát triển bền vững. 

Nội dung học phần chuyên đề quy hoạch bền vững giúp sinh viên tích lũy được các 

kiến thức chuyên sâu về quy hoạch, phân tích dữ liệu và đánh giá thực trạng đô thị trên cơ 

sở các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học của 

ngảnh CNKT Kiến trúc từ đó tư duy và phát triển phương pháp thiết kế kiến trúc, quy 

hoạch phục vụ học tập và trong quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: tổng quan về phát triển bền vững, quy 

hoạch và thiết kế kiến trúc theo hướng bền vững; quan điểm phát triển bền vững trên thế 

giới. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 
- Nêu và giải thích các khái niệm về phát triển bền vững, kiến trúc bền 

vững, quy hoạch bền vững. 
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- Nắm được các phương pháp đánh giá phát triển đô thị theo hướng bền 

vững, các phương pháp quy hoạch, quản lý và định hướng phát triển bền vững 

hiện nay 

- Hiểu và nắm rõ phương pháp tiếp cận khi nghiên cứu quy hoạch và thiết 

kế kiến trúc bền vững. 

- Hiểu và có thể tìm thấy các công cụ phục vụ đánh giá, thiết kế đô thị, 

quy hoạch đô thị đang được áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam. 

- Tiếp cận với kiến thức thực tế về quy hoạch bền vững. 

Kỹ năng 

Có khả năng  

- áp dụng các kiến thức nêu trên vào thiết kế các công trình kiến trúc theo 

hướng bền vững tại trường và thực tế hành nghề sau khi tốt nghiệp. 

- nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực phát triển đô thị và quy 

hoạch bền vững trong tương lai; 

- tổng hợp những kiến thức đã học và áp dụng để học các học phần tiếp 

theo, tạo cơ sở để hình thành và phát triển khả năng sáng tạo. 

- kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình 

- hình thành và phát triển kỹ năng tư duy thiết kế theo hướng bền vững 

cho sinh viên và cập nhật các kiến thức mới nhất về môn học. 

Thái độ 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học 

nói riêng và ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên.  

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỷ luật; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

C1 

- Hiểu và nắm được các khái niệm về kiến trúc bền vững, 

phát triển đô thị bền vững, và quy hoạch đô thị theo các 

tiêu chí phát triển bền vững;  

- Nắm được các phương pháp đánh giá phát triển bền vững, 

các phương pháp quy hoạch, quản lý và định hướng phát 

triển bền vững hiện nay. 

Hiểu 1.2, 1.3 

C2 

- Có khả năng nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực 

phát triển đô thị và quy hoạch bền vững trong tương lai; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào đồ án 

thiết kế quy hoạch; 

Hiểu 

Áp dụng 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.3 

C3 

- Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và 

giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến vấn đề 

phát triển đô thị theo hướng bền vững. 

- Vận dụng kiến thức đã học trong nghiên cứu các vấn đề 

liên quan đến phát triển bền vững 

Vận dụng 4.3, 4.4 

C4 

- Có khả năng tổ chức, thảo luận để vận hành nhóm làm 

việc hiệu quả, viết báo cáo và thuyết trình về vấn đề nghiên 

cứu 

Vận dụng 
4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 
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CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Năng lực 

CDIO 

C5 

- Đề xuất các phương pháp nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu 

về các vấn đề phát triển bền vững trong thiết kế kiến trúc, 

quy hoạch. 

Phân tích 

Sáng tạo 
5.2, 5.3 

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB - T - - - - - - - - - 

C2 TB C - - - - - - - - T - 

C3 - C TB TB - - T - - - - T 

C4 - - - TB - TB - - - - T - 

C5 - - - C TB - - - - - - - 

Tổng 

hợp HP 
TB C T C TB TB T    T T 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-). TĐ - Học phần hỗ 

trợ tối đa cho việc việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR 

CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 10 tuần: 1 buổi/tuần, 3 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2 

Chương 1: Tổng quan về phát 

triển bền vững 

1. Tổng quan về xu hướng phát 

triển bền vững 

2. Phát triển bền vững trong lĩnh 

vực quy hoạch đô thị 

3. Bối cảnh ra đời và các khái 

niệm về phát triển bền vững  

4. Khái niệm quy hoạch bền vững 

3/3 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm. 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

C1, C2, 

3, 4 

Chương 2: Các xu hướng quy 

hoạch bền vững và quan điểm 

phát triển bền vững trên thế 

giới 

1. Quan điểm chung và nhận thức 

về phát triển bền vững 

2. Một số xu hướng phát triển bền 

vững trên thế giới 

3. Định hướng phát triển bền 

vững trong tương lai 

4. Thảo luận 

3/3 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

C1, C2, 

C3,  
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

5. Bài tập lớn - Nhóm 2 (Báo cáo) 

KT Kiểm tra giữa kỳ   Bài thi  

5,6 

Chương 3: Định hướng phát 

triển bền vững tại Việt Nam  

1. Khái niệm về kiến trúc, quy 

hoạch và phát triển bền vững ở 

Việt Nam 

2. Thực trạng xu hướng phát triển 

kiến trúc bền vững tại Việt Nam 

3. Xu hướng phát triển bền vững 

và quy hoạch, kiến trúc bền vững 

tại Việt Nam 

4. Bài tập lớn - Nhóm 1 (Báo cáo) 

3/3 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

C1, C2, 

C3, C4. 

7,8 

Chương 4: Ứng dụng mô hình 

phát triển bền vững  

1. Phương pháp tiếp cận 

2. Vai trò của quản lý đô thị trong 

phát triển bền vững 

3. Các mô hình phát triển đô thị 

bền vững tiêu biểu 

4. Quy hoạch bền vững trong 

tương lai 

5. Sinh hoạt chuyên đề 

6. Bài tập lớn - Nhóm 3 (Báo cáo) 

3/3 

+ Thuyết 

giảng 

+ Trình 

chiếu 

+ Đặt vấn 

đề, thảo 

luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

C1, C2, 

C3. 

9 Bài tập lớn 0/3 

+ Tham 

quan thực 

tế 

+ Đề xuất 

các tiêu chí 

quy hoạch 

đô thị xanh, 

đô thị phát 

triển bền 

vững 

+ Ghi chép 

+ Thảo luận 

nhóm 

C1, C2, 

C3, C4. 

10 Báo cáo bài tập lớn 3/0  

Trên lớp: 

+ Báo cáo kết 

quả điều tra và 

tổng hợp số 

liệu về vấn đề 

phát triển bền 

C3, C4, 

C5. 
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Tuần Nội dung 

Số tiết 

(LT 

/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

vững 

+ Tập hợp các 

tiêu chí phát 

triển bền vững 

trong quy 

hoạch đô thị. 

Thi 

học kỳ 
Bài thi cuối kỳ   

+ Bài thi tự 

luận 

C1, C2, 

C3, C5. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

3-9 
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

5-10 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 04 sinh viên nghiên cứu, 

- Tổng hợp và xây dựng khung tiêu chí đánh giá; 

- Thực hành đánh giá công trình tham quan thực tế với khung tiêu chí đã xây dựng 

- Phân tích, đánh giá đô thị thực tế (trao đổi, thảo luận) 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu; trình bày để hoàn thiện 

và nộp báo cáo làm Bài tập cuối kỳ. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm Phương pháp Tiêu chí Trọng số 

Đánh giá 

Kiểm tra  

giữa kỳ 
Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Kiểm tra 
Đánh giá  

bài tập 
Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn 

Thực hiện: 

- Xây dựng 

khung tiêu chí 

đánh giá các tiêu 

chuẩn công trình 

xanh  

- Đánh giá và 

phân tích dựa 

trên công trình 

thực tế 

- Hoàn thiện bộ 

tiêu chí 

C2, 

C3, 

C4, 

C5 

Tuần 10 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 10% 

Vấn đáp cá 

nhân, nhóm   
Tiêu chí 3 10% 
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Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi 

C1, 

C2, 

C3, 

C5 

Tuần thi Thi tự luận 
Tiêu chí 2 

Tiêu chí 3 
50% 

Tiêu chí 1 – Bài kiểm tra 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp 

bài Bài làm 

không đủ 

thành phần 

50% số lượng 

được giao 

Nộp Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài chưa 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài 

đúng thời 

gian quy 

định. 

30% 

Nội 

dung 

bài tập 

Nội dung bài 

làm không 

đầy đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung 

bài làm 

không đầy 

đủ, một số 

không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

làm đầy đủ, 

đúng yêu cầu 

nhiệm vụ nhưng 

còn một số sai 

sót trong phân 

tích, đánh giá và 

vận dụng các 

kiến thức đã học 

Nội dung 

bài làm 

đầy đủ, 

hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ.  

Nội dung 

bài làm đầy 

đủ, hợp lý, 

trình bày 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, khoa 

học. 

70% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không có 

hoặc nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo đầy đủ. 

Nhưng 

phương pháp 

trình bày sai, 

không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong nghiên 

cứu, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

Cách trình 

bày hợp lý 

nhưng chưa 

có giải thích 

cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình bày chi 

tiết, rõ ràng, 

logic. 

Kết quả 

nghiên cứu 

có phân tích, 

lý giải cụ 

thể, rõ ràng 

và thuyết 

phục. 

30% 
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Kết quả 

nghiên 

cứu 

Không có 

hoặc kết quả 

không phù 

hợp với yêu 

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Nhưng chưa 

đáp ứng yêu 

cầu đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu. Nhưng 

còn nhiều 

điểm chưa 

phù hợp.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo yêu 

cầu.  

Đáp ứng 

nhiệm vụ 

của bài tập. 

70% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  câu 

trả lời hoàn 

toàn 

không liên 

quan đến câu 

hỏi. 

Các câu trả 

lời không rõ 

ràng, gần 

như  không 

liên, không 

tập trung vào 

trọng tâm 

của câu hỏi. 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời.  

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan đến câu 

hỏi yêu cầu.  

Thể hiện sự 

tự tin, hiểu 

biết những 

còn chưa 

thuyết phục. 

Trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, 

đầy đủ, liên 

quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; 

tự tin  trong 

câu trả lời; 

lập luận, giải 

thích cho câu 

hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

100% 

15. Tài liệu học tập 

Sách, giáo trình chính: 

1- Kiến trúc sinh khí hậu: Thiết kế Sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam, Phạm 

Đức Nguyên, NXB Xây dựng Hà Nội, 2012 

2- Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam, Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn 

Việt Anh, Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Văn Muôn, NXB Xây dựng Hà Nội, 2014 

3- Phát triển Kiến trúc bền vững, Kiến trúc xanh ở Việt Nam, Phạm Đức Nguyên, 

NXB Xây dựng Hà Nội, 2012 

4- Thiết kế với thiên nhiên, Ken Yeang, NXB Tri thức Tp. HCM, 2011 

5- Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nguyễn Thế Bá, NXB Xây dựng Hà Nội, 

2013 

6- Phương pháp tiếp cận mới vè quy hoạch và quản lý đô thị, Nguyễn Đăng Sơn, 

NXB Xây dựng Hà Nội, 2011 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
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- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  TS. KTS. Phan Bảo An 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kỹ thuật hạ tầng đô thị 

 
Tên tiếng Anh: Urban Infrastructure 

Engineering 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 26 tiết 

Bài tập (BT):  4 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Thanh Hòa 

Giảng viên 2  ThS. Đinh Nam Đức 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Quy hoạch đô thị 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành – tự chọn bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Đây chính là những kiến thức quan trọng, rất cần thiết và 

là cơ sở cho sinh viên trong việc đề xuất các giải pháp thiết kế quy hoạch trong các bài tập 

thực hành thiết kế quy hoạch tại Trường và trong quá trình làm việc thực tế sau này. Các 

nội dung trọng tâm của môn học này bao gồm: tổng quan về các khái niệm liên quan đến 

hạ tầng kỹ thuật đô thị, công tác chuẩn bị khu đất xây dựng đô thị, giao thông đô thị, và 

cấp thoát nước đô thị.  

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Nêu và giải thích được các khái niệm chung về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô 

thị.  

- Giải thích được bản chất các hệ thống này và nguyên tắc thiết kế các hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kỹ 

năng 

- Ứng dụng để thiết kế hạ tầng đô thị cho các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc 

chỉnh trang đô thị.  

- Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các môn học chuyên ngành kế tiếp. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm . 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học nói riêng và 

ngành CNKT Kiến trúc cho sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Nêu và giải thích được các khái niệm chung về các hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C2 
Giải thích được bản chất các hệ thống này và nguyên tắc 

thiết kế các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Nhớ 

Hiểu 
 

C3 
Ứng dụng để thiết kế hạ tầng đô thị cho các dự án quy 

hoạch xây dựng mới hoặc chỉnh trang đô thị. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 TB            

C2 TB C           

C3   C TB  TB     T  

Tổng 

hợp HP 
TB C C TB - TB - - - - T - 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1, 2 Chương 1: Mở đầu 

1.1. Khái niệm về đô thị và hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 

1.2. Vai trò và đặc tính của hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 

1.3. Định hướng phát triển hạ 

tầng kỹ thuật các đô thị Việt 

Nam 

4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

C1, 

C2 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

Chuẩn bị kỹ 

thuật khu đất 

xây dựng đô 

thị 

3, 4 Chương 2: Chuẩn bị kỹ thuật 

khu đất xây dựng đô thị 

2.1. Đánh giá và lựa chọn đất 

xây dựng đô thị 

2.2. Quy hoạch chiều cao nền 

khu đất xây dựng đô thị 

4-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

Giao thông đô 

thị 

C1, 

C2 

5, 6, 7 Chương 3: Giao thông đô thị 

3.1. Quy hoạch giao thông đô 

thị 

3.2. Thiết kế đường đô thị 

3.3. Thiết kế không gian và 

các công trình phục vụ giao 

thông 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về Hệ 

thống cấp 

nước đô thị 

C1, 

C2, 

C3 

8 Kiểm tra giữa kỳ 0-2  + Bài thi tự 

luận  

C1, 

C2 

9, 10, 

11 

Chương 4: Hệ thống cấp 

nước đô thị 

4.1. Khái niệm chung về hệ 

thống cấp nước đô thị 

4.2. Nguồn nước 

4.3. Thiết kế mạng lưới cấp 

nước 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về Hệ 

thống thoát 

nước đô thị 

12, 

13, 14 

Chương 5: Hệ thống thoát 

nước đô thị 

5.1. Sơ đồ và các hệ thống 

thoát nước 

5.2. Thiết kế mạng lưới thoát 

nước thải 

5.3. Thoát nước mưa và thoát 

nước chung 

6-0 + Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận nhóm 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Chuẩn bị 

cho báo cáo 

Bài tập lớn 

theo nhóm 

C1, 

C2, 

C3 

15 Báo cáo bài tập lớn 

 

0-2  Trên lớp: 

+ Báo cáo theo 

nhóm và trả lời 

câu hỏi 

Về nhà: 

+ Chuẩn bị các 

nội dung thi 

cuối kì theo đề 

cương ôn tập 

do Giảng viên 

cung cấp 

C2, 

C3 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-14 Thảo luận và thực hiện các thuyết trình theo nhóm trong quá trình học. 

8-15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 4-5 sinh viên, 

- Lựa chọn các nội dung lý thuyết đã học và minh họa trên công trình thực tế, 

- Các nhóm chuẩn bị báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu và trả lời các câu 

hỏi liên quan đến nội dung báo cáo vào tuần 15. 
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14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường xuyên  

Bài tập cá nhân C2, C3 Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập lớn Bài tập nhóm : 

Lựa chọn các nội 

dung lý thuyết đã 

học và minh họa 

trên công trình 

thực tế 

C2, C3 Tuần 15 

 

Đánh giá 

báo cáo 

theo nhóm 

Tiêu chí 2 20% 

Đánh giá giữa 

kỳ 

Bài kiểm tra giữa 

kỳ 

C1, C2 Tuần 8 Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

20% 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi cuối kỳ C1, 

C2, C3 

Tuần thi Kiểm tra 

tự luận 

4-5 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp án 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 80% 

số lượng được 

giao. Một số 

bài tập nộp 

chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Hầu hết 

bài tập nộp 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài tập 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, sơ 

sài không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập không 

đầy đủ, một 

số không 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong trình 

bày bài tập. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Trình bày bài 

tập rõ ràng. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Trình bày 

bài tập logic, 

chi tiết và rõ 

ràng. 

50% 
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Tiêu chí 2 – Bài tập nhóm 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Nội 

dung minh 

họa sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong minh 

họa công 

trình thực tế, 

một số nội 

dung chưa 

hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự minh 

họa hợp lý, 

chính xác.  

Kết quả minh 

họa chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, minh 

họa chi tiết, 

rõ ràng, logic, 

trình tự 

minh họa hợp 

lý. Nội dung 

minh họa có 

sự phân tích, 

lý giải cụ thể, 

rõ ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Nội 

dung trả 

lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

hỏi. 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

tâm của câu 

hỏi. 

 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

trả lời. 

 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Bài giảng Kỹ thuật hạ tầng đô thị (do GV biên soạn). 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật, Bùi Khắc Toàn; Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Điệp, NXB 

Xây dựng, Hà Nội, 2012. 

2. Bài giảng Kỹ thuật đô thị, ThS. Lê Thị Kim Dung, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, 2007. 

3. Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Phạm Trọng Mạnh, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2006 

4. Giáo trình cấp thoát nước, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, NXB Xây dựng, Hà 

Nội, 1993. 

5. Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, Vũ Thị Vinh, NXB Xây dựng, Hà Nội, 

2001. 
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16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm. 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện báo cáo theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng 

chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. KTS. Đinh Nam Đức 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Thiết bị kỹ thuật trong nhà 

 
Tên tiếng Anh: Technical Equipment In The 

House 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Phan Thanh Ngọc 

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương 

trình: 

Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về các hệ thống trang 

thiết bị kỹ thuật trong công trình. Đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong quá trình 

nghiên cứu thiết kế kiến trúc nhằm đưa ra xem xét một cách đồng bộ cả lĩnh vực nghệ 

thuật cũng như kỹ thuật của công trình. Các chủ đề trọng tâm của học phần sẽ tập trung 

vào phân tích: Hệ thống cấp nước và thoát nước trong công trình; Hệ thống điện – thu lôi 

chống sét trong công trình; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Hệ thống điều hòa không khí 

và thông gió; Hệ thống thiết bị giao thông (hệ thống thang máy). 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống trang thiết bị kỹ thuật 

trong một công trình kiến trúc; 

Kỹ 

năng 

- Khả năng áp dụng các vấn đề về yêu cầu kỹ thuật cũng như cách bố trí các trang 

thiết bị trong một công trình kiến trúc. 

- Thiết kế các không gian kỹ thuật trong công trình kiến trúc. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 
Trình bày được các kiến thức cơ bản về hệ thống trang 

thiết bị kỹ thuật trong một công trình kiến trúc 
Hiểu  

C2 
Ứng dụng thiết kế các không gian kỹ thuật trong công 

trình kiến trúc. 
Vận dụng  

C3 

Biết cách áp dụng các vấn đề về yêu cầu kỹ thuật cũng 

như cách bố trí các trang thiết bị trong một công trình 

kiến trúc. 

Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C C  TB        

C2  C C  TB        

C3  C C  TB        

Tổng 

hợp HP 
 C C  TB     

   

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1,2 

Chương 1: Những vấn đề 

chung có liên quan đến 

môn học 

1. Mục đích yêu cầu của 

môn học 

2. Các hệ thống trang thiết 

bị (TTB) công trình 

3. Những yếu tố ảnh 

hưởng và phụ thuộc vào 

TTB công trình 

4. Mối quan hệ giữa các 

hệ thống TTB kỹ thuật 

công trình 

5. Khái niệm chung về 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1,  
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

TTB kỹ thuật cho công 

trình kiến trúc 

6. Khái niệm về không 

gian kỹ thuật trong 

công trình kiến trúc 

Giới thiệu tổng quát về 

các hệ thống TTB kỹ 

thuật cho công trình  

3,4 

Chương 2: Hệ thống cấp và 

thoát nước 

1. Hệ thống cấp nước 

công trình 

2. Hệ thống thoát nước 

trong nhà 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1, 

C2, 

C3 

5,6 

Chương 3: Hệ thống điện – 

thu lôi chống sét 

1. Khái niệm chung 

2. Hệ thống điện trong 

nhà 

Hệ thống thu lôi chống 

sét 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1, 

C2, 

C3 

7,8,9 

Chương 4: Hệ thống phòng 

cháy chữa cháy 

1. Khái niệm chung 

2. Tính chịu lửa của kết 

cấu 

3. Ngăn cách cháy 

4. Yêu cầu về thoát nạn 

5. Yêu cầu về giao thông 

5-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

và khoảng cách PCCC 

bên ngoài nhà 

6. Trang thiết bị PCCC 

bên trong nhà 

7. Những vấn đề cần lưu ý 

trong quá trình thiết kế 

liên quan đến việc bố trí 

hệ thống PCCC 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

9 
Kiểm tra giữa kỳ 0-1  Kiểm tra tự 

luận 

C1, 

C2 

10, 

11 

Chương 5: Hệ thống điều 

hòa không khí và thông gió 

1. Khái niệm chung về 

điều hòa không khí và 

thông gió 

2. Phân loại các hệ thống 

điều hòa không khí 

3. Sơ đồ nguyên lý của 

máy điều hòa không khí 

4. Máy điều hòa không 

khí cục bộ 

5. Máy điều hòa không 

khí kiểu tủ 

6. Máy điều hòa không 

khí trung tâm 

7. Hệ thống điều hòa 

không khí kiểu buồng 

phun 

8. Yêu cầu chung và các 

giải pháp thiết kế không 

gian 

6-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1, 

C2, 

C3 

12, 

13 

Chương 6: Hệ thống thang 

máy 

1. Định nghĩa 

2. Thang máy thẳng đứng 

3. Thang máy cuốn  

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

C1, 

C2, 

C3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

14 

Chương 7: Các hệ thống 

điện tử công trình (đọc 

thêm) 

1. Khái niệm chung 

2. Hệ thống Camera giám 

sát và bảo vệ 

3. Hệ thống hiển thị thông 

tin trên màn hình 

4. Hệ thống thông tin liên 

lạc bằng điện thoại 

5. Hệ thống thu tín hiệu 

truyền hình vệ tinh 

(MATV) 

6. Hệ thống bảo vệ chống 

đột nhập 

7. Hệ thống âm thanh 

8. Hệ thống đàm thoại 

giữa trong và ngoài nhà 

9. Hệ thống mạng Lan và 

điều khiển các hệ thống 

kỹ thuật toàn nhà  

1-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề,  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Tham gia 

thảo luận  

Về nhà: 

+ Tìm hiểu 

thông tin liên 

quan 

C1,  

15 

Chương 8: Các loại trang 

thiết bị khác (đọc thêm) 

1. Hệ thống cấp Gas trung 

tâm 

2. Hệ thống đổ và thu gom 

rác thải 

3. Hệ thống vệ sinh và bảo 

dưỡng mặt ngoài nhà 

1-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề,  

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Tham gia 

thảo luận  

Về nhà: 

+ Tìm hiểu 

thông tin liên 

quan 

C1,  

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 
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14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2,  
Tuần 9 

Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 
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15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình, KS. Phan Thanh Ngọc, Đà Nẵng 

2015. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình, Phạm Việt Anh – Nguyễn Lan Anh, 

NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012.  

2. Trang thiết bị công trình, Ngô Tuân, Đại học kiến trúc Hà Nội, Hà Nội, 2010. 

3. Mechanical Electrical Equipment for Buildings, Walter T. Grondzik, Alison G. 

Kwok, Benjamin Stein , John S. Reynolds, NXB Wiley, Mỹ, 2014. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Phan Thanh Ngọc 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=John+S.+Reynolds&search-alias=books&field-author=John+S.+Reynolds&sort=relevancerank
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Kết cấu công trình 2 

 Tên tiếng Anh: Construction Structure 2 

2. Số tín chỉ:  2 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 60 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Chí Phát 

Giảng viên 2  ThS. Phan Nhật Long 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kết cấu công trình 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo các hệ kết cấu bê 

tông cốt thép; kết cấu thép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (kết cấu 

nhà dân dụng; nhà công nghiệp; nhà nhiều tầng; kết cấu đặc biệt). Học xong học phần này 

sinh viên biết đưa ra giải pháp, cấu tạo kết cấu hợp lý và biết vận dụng được kiến thức đã 

học vào chuyên môn và thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trang bị cho người học sự làm việc; nguyên lý tính toán và cấu tạo của các kết cấu 

chịu lực chính trong công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp: Kết cấu mái; kết 

cấu khung; kết cấu cầu thang; các kết cấu chuyên dụng; … 

- Trang bị cho người học kiến thức tổng quan về kết cấu thép nhà công nghiệp và kết 

cấu thép nhà cao tầng; hiểu được cấu tạo các hệ kết cấu trong nhà thép như cột thép, 

dàn thép, hệ giằng thép, … 

Kỹ 

năng 

- Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng đề xuất được các giải pháp 

kết cấu hợp lý và cấu tạo các dạng kết cấu chịu lực chính trong công trình xây dựng 

dân dụng & công nghiệp: Kết cấu mái; kết cấu khung; kết cấu cầu thang; các kết cấu 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

chuyên dụng khác; … 

- Tính toán, thiết kế cột thép, dầm cầu trục, hệ giằng thép, giàn thép, mối nối giữa hệ 

giàn và cột thép trong nhà công nghiệp một tầng; 

- Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành về kết cấu BTCT; thép và các tiêu chuẩn 

liên quan trong tính toán, thiết kế, thi công, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng công trình 

kết cấu BTCT và thép.  

- Có khả năng thể hiện các bản vẽ kết cấu BTCT; kết cấu thép. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

- Trình bày được sự làm việc; nguyên lý tính toán và cấu 

tạo của các kết cấu chịu lực chính trong công trình xây 

dựng dân dụng & công nghiệp: Kết cấu mái; kết cấu 

khung; kết cấu cầu thang; các kết cấu chuyên dụng; … 

- Trình bày được kiến thức tổng quan về kết cấu thép 

nhà công nghiệp và kết cấu thép nhà cao tầng; hiểu được 

cấu tạo các hệ kết cấu trong nhà thép như cột thép, dàn 

thép, hệ giằng thép, … 

Hiểu  

C2 

- Đề xuất được các giải pháp kết cấu hợp lý và cấu tạo 

các dạng kết cấu chịu lực chính trong công trình xây dựng 

dân dụng & công nghiệp 

Vận dụng  

C3 

- Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành về kết cấu 

BTCT; thép và các tiêu chuẩn liên quan trong tính toán, 

thiết kế, thi công, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng công 

trình kết cấu BTCT và thép.  

Vận dụng  

C4 Trình bày được các bản vẽ kết cấu BTCT; kết cấu thép. Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C TB T         

C2  C TB T         

C3  C TB T         

C4  C TB T         

Tổng 

hợp HP 
 C TB T      

   

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Chương 1: Nguyên lý thiết 

kế kết cấu công trình 

1. Nguyên lý chung 

2. Những nguyên tắc khi 

thiết kế kết cấu 

3. Yêu cầu về thể hiện bản 

vẽ kết cấu  

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

Về nhà: 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1,  

C4 

2,3 

Chương 2: Kết cấu mái Bê 

tông cốt thép 

1. Khái niệm và phân loại 

2. Các thành phần của hệ 

kết cấu mái lắp ghép 

3. Hệ kết cấu đỡ mái (dầm 

mái, dàn mái, vòm mái) 

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1,  

C2, 

C3, 

C4 

4,5 

Chương 3: Kết cấu cầu 

thang bộ 

1. Khái niệm chung 

2. Cầu thang dạng cốn 

chịu lực 

3. Cầu thang dạng bản 

chịu lực  

4-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

Về nhà: 

+ Ôn bài  

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1,  

C2, 

C3, 

C4 

8 

Kiểm tra giữa kỳ 0-1  Bài tự luận C1, 

C2, 

C3 

6,7, 

8,9 

Chương 4: Kết cấu khung 

Bê tông cốt thép 

1. Khái niệm chung 

2. Kết cấu khung Bê tông 

cốt thép toàn khối 

5-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

3. Kết cấu khung BTCT 

lắp ghép & nữa lắp 

ghép 

4. Bài tập 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Giải quyết 

bài tập   

 

 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

10,11 

 

Chương 5: Kết cấu thép 

nhà công nghiệp một tầng 

lắp ghép 

1. Khái niệm KCT nhà 

công nghiệp 

2. Cấu tạo các bộ phận 

khác nhau của nhà (hệ 

giằng, DCT) 

3. Đặc điểm tính toán 

khung ngang  

4. Bài tập 

3-1 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

bài tập 

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

12, 

13 

14 

Chương 6: Kết cấu nhà 

nhiều tầng 

1. Khái niệm chung 

2. Các hệ kết cấu chịu lực 

& sự làm việc của nhà 

nhiều tầng 

3. Tải trọng tác dụng lên 

nhà nhiều tầng 

4. Đặc điểm tính toán và 

cấu tạo nhà nhiều tầng 

5. Bài tập 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Mô phỏng 

+ Giải quyết 

bài tập   

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

+ Làm bài tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập về 

nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu 

Chương tiếp 

theo 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

15 

Kết cấu chuyên dụng 

1. Khái niệm chung 

2. Kết cấu tường chắn 

3. Kết cấu bể chứa  

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn tập    

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Tuần 

thi 

học 

kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-15 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Điểm danh 

Bài tập cá nhân 

C1, 

C2, 

C3 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần 8 
Kiểm tra 

tự luận 

2-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

30% 

Đánh giá 

cuối kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

3-4 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

50% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

tập được 

giao 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Bài giảng Kết cấu công trình Bê tông cốt thép, Lê Chí Phát, Giáo trình lưu hành 

nội bộ, 2020; 

2. Bài giảng Kết cấu công trình thép, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Minh Sơn, 2020 

3. Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp, Phạm Văn Hội (chủ biên), 

NXB khoa học và kỹ thuật, 2006 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

1. Kết cấu công Bê tông cốt thép II – Phần kết cấu nhà cửa, Ngô Thế Phong, NXB 

Khoa học Kỹ thuật, 2008. 

2. Kết cấu Bê tông cốt thép – Tập 2 (Phần cấu kiện nhà ở), Võ Bá Tầm, NXB Đại 

học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004; 

3. Kết cấu Bêtông cốt thép – Tập 3 (Phần Cấu kiện đặc biệt), Võ Bá Tầm, NXB Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005; 

4. Khung Bê tông cốt thép toàn khối, Lê Bá Huế; Phan Minh Tuấn, NXB khoa học 

kỹ thuật, 2009; 

5. Khung Bê tông cốt thép, Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế, NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2003; 

6. Tính toán tiết diện cột Bê tông cốt thép, Nguyễn Đình Cống, NXB Xây dựng Hà 

Nộ, 2003;  

7. TCVN 5574:2012 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép, Bộ xây dựng,  NXB Xây 

dựng 2012; 

8. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCVN:2737-1995 Tải trọng và tác động, NXB 

Xây dựng 1995;  
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9. Cấu tạo Bê tông cốt thép, Bộ Xây dựng, NXB Xây dựng, 2014.  

10. Kết cấu thép, Nguyễn Quốc Thái, Trường đại học giao thông vận tải 2000; 

11. Tính toán kết cấu thép, Nguyễn Văn Yên,  Trường đại học Bách khoa TP.HCM; 

12.  Bài tập thiết kế kết cấu thép, Trần Thị Thôn, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Lê Chí Phát 

 

 

 

 

 



541 
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần:  Tên học phần: Chuyên đề kết cấu công trình 

 
Tên tiếng Anh: Thematic Construction 

Structure 

2. Số tín chỉ:  1 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 15 tiết 

Bài tập (BT):  00 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 30 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Chí Phát 

Giảng viên 2  Chuyên gia, Thỉnh giảng 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kết cấu công trình 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần cơ sở ngành 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần này có nội dung đa dạng, luôn được cập nhật, đổi mới và được giảng dạy 

bởi những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động của sản xuất xây dựng. Nội 

dung của các học phần để cập những vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi nhất trong lĩnh vực liên 

quan đến kết cấu công trình xây dựng 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

- Trình bày được những vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi nhất trong lĩnh vực liên quan 

đến kết cấu công trình xây dựng trong thực tế sản xuất tại các Doanh nghiệp. 

Kỹ 

năng 

- Tổng hợp được những kiến thức đã học và những kiến thức liên quan của các môn 

học khác. 

Thái 

độ 

- Tự tìm hiểu thêm được những kiến thức mới, liên quan đến môn học để nâng cao 

hiểu biết chuyên môn và nâng cao kỹ năng. 

- Tạo sự thích thú, say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với môn học cho mỗi sinh 

viên. Từ đó sinh viên có thái độ nghiêm túc đối với môn học và ngành nghề. 

- Góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên.  
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9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

C1 

Trình bày được những vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi nhất 

trong lĩnh vực liên quan đến kết cấu công trình xây dựng 

trong thực tế sản xuất tại các Doanh nghiệp. 

Nhớ hiểu  

C2 
Tổng hợp được những kiến thức đã học và những kiến 

thức liên quan của các môn học khác. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1  C C TB TB TB      TB 

C2  C C TB TB TB      TB 

Tổng 

hợp HP 
 C C TB TB TB    

  TB 

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 8 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Nội dung của các học phần để cập những vấn đề mới mẻ nhất, nóng hổi nhất trong 

lĩnh vực liên quan đến kết cấu công trình xây dựng được các chuyên gia hàng đầu trong 

nhiều lĩnh vực hoạt động của sản xuất xây dựng được mời báo cáo. 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-8 Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học 

2 đến 

15 

Bài tập lớn 

- Mỗi nhóm 2 sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực liên quan đến kết cấu 

công trình xây dựng trong thực tế sản xuất tại các Doanh nghiệp. 

- Các nhóm viết báo cáo, thuyết trình kết quả thiết kế, mô phỏng vào tuần 15. 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Kiểm tra 

thường 

xuyên  

Bài tập cá nhân 
C1, 

C2, 

Mỗi buổi 

học 

Đánh giá 

bài tập 
Tiêu chí 1 20% 

Bài tập lớn 

Sinh viên được 

phân nhóm và 

viết báo cáo về 

chuyên đề liên 

quan đến kết cấu 

C1, 

C2, 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

báo cáo 
Tiêu chí 2 40% 



543 
 

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

công trình xây 

dựng trong thực 

tế sản xuất tại 

các Doanh 

nghiệp. 

 

Tuần 15 

 

 

 

 

 

 

Vấn đáp 

cá nhân   
Tiêu chí 3 40% 

Tiêu chí 1 – Bài tập cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

Tiêu chí 2 – Đánh giá báo cáo 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

báo cáo 

Không  có  

hoặc  nội 

dung được 

trình bày 

trong báo 

cáo không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung 

trình bày 

trong báo 

cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  

cầu. Tính 

toán sai, 

không cụ 

thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong tính 

toán, một số 

nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, 

trình tự tính 

toán hợp lý, 

chính xác.  

Kết  quả tính 

toán chưa có 

giải thích cụ 

thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội 

dung theo 

yêu cầu, tính 

toán chi tiết, 

rõ ràng, 

logic, trình tự 

tính toán hợp 

lý. Kết quả 

tính toán và 

chọn có sự 

phân tích, lý 

giải cụ thể, rõ 

ràng và 

thuyết phục. 

50% 

Kết quả 

mô 

phỏng 

Không  có  

hoặc  kết 

quả không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Kết quả phù 

hợp theo 

yêu  cầu. 

Nhưng 

mạch không 

hoạt động 

hoặc hoạt 

động cho 

kết không 

đúng theo 

bài toán đặt 

ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết chưa 

đúng theo bài 

toán đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết quả 

gần đúng 

theo bài toán 

đặt ra.   

Kết quả phù 

hợp theo yêu  

cầu. Mạch 

hoạt động 

cho kết quả 

chính xác 

theo bài toán 

đặt ra.   

50% 

Tiêu chí 3 – Vấn đáp cá nhân 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội 

dung 

trả lời 

Không trả 

lời được 

hoặc các  

câu trả lời  

hoàn toàn 

không  liên  

quan  đến  

câu 

Các  câu  trả  

lời  không  

rõ 

ràng,  gần  

như  không 

liên, không 

tập trung  

vào  trọng 

Các câu trả 

lời đúng 

trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng 

thiếu tự tin 

trong các câu 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin 

về sự hiểu 

Các câu trả 

lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy 

đủ, liên quan 

trực tiếp đến 

câu hỏi yêu 

cầu; tự tin  

trong  câu  trả  

100% 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

hỏi. tâm của câu 

hỏi. 

 

trả lời. . 

 

biết trong câu 

trả lời, lập 

luận giải 

thích chưa 

thuyết phục. 

lời;  lập luận, 

giải thích cho 

câu hỏi hoàn 

toàn thuyết 

phục. 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

1. Theo báo cáo chuyên đề của các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt 

động của sản xuất xây dựng được mời báo cáo trong mỗi học kỳ. 

- Sách (TLTK) hoặc Website tham khảo:  

1. http://khoaktxd.dct.udn.vn/SubChuyenMuc/Xay-dung-DD--CN_18.aspx 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Lê Chí Phát 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: CNKT Kiến trúc Mã ngành: 7510101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã học phần: 5505048 Tên học phần: Dự toán Xây dựng 

 Tên tiếng Anh: Construction Cost Estimation 

2. Số tín chỉ:  3 

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 30 tiết 

Thực hành (ThH): 30 tiết 

Tự học và thảo luận nhóm (TH): 90 tiết 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

Giảng viên 1 ThS. Lê Thị Phượng 

Giảng viên 2   

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trước: Kỹ thuật thi công 1 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần tự chọn bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Dự toán xây dựng là học phần chuyên ngành trang bị các kiến thức về các văn bản 

pháp luật, quy trình, phương pháp,nội dung và cách thức tính tiên lượng các công tác xây 

dựng, sử dụng định mức xây dựng, lập đơn giá, lập dự toán xây dựng, tổng dự toán cho các 

loại công trình như công trình dân dụng, hạ tầng và giao thông. Ngoài ra, sinh viên còn 

được hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán phục vụ cho việc lập dự toán công trình thực 

tế. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Kiến 

thức 

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

- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn việc lập dự toán xây dựng 

- Quy trình, phương pháp tính khối lượng công trình 

- Cấu tạo các chương trình định mức, phương pháp tra định mức 

- Nội dung và phương pháp tính các thành phần chi phí trong đơn giá xây dựng công 

trình 

- Nội dung và phương pháp tính dự toán chi phí xây dựng và tổng dự toán công trình. 

Kỹ - Bóc được khối lượng các công tác xây dựng, hạng mục xây dựng cho công trình. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

năng - Tra định mức xây dựng cơ bản để tính hao phí vật tư, nhân công, ca máy. 

- Lập đơn giá xây dựng công trình cho các công tác xây dựng. 

- Tính chi phí xây dựng và tính tổng dự toán của công trình xây dựng. 

- Vận dụng phần mềm dự toán để phục vụ cho việc lập dự toán xây dựng công trình. 

Thái 

độ 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức kỹ luật trong quá trình học; tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Mô tả 
Thang đo 

Bloom 

Ghi 

chú 

1 

- Hiểu được hệ thống văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn 

việc lập dự toán xây dựng. 

- Hiểu được quy trình, phương pháp tính khối lượng công trình 

- Hiểu được cấu tạo các chương trình định mức, phương pháp tra 

định mức 

- Hiểu được nội dung và phương pháp tính các thành phần chi 

phí trong đơn giá xây dựng công trình 

- Hiểu được nội dung và phương pháp tính dự toán chi phí xây 

dựng và tổng dự toán công trình. 

Nhớ hiểu  

2 

- Bóc được khối lượng các công tác xây dựng, hạng mục xây 

dựng cho công trình. 

- Tra định mức xây dựng cơ bản để tính hao phí vật tư, nhân 

công, ca máy. 

Vận dụng  

3 

- Lập đơn giá xây dựng công trình cho các công tác xây dựng. 

- Tính chi phí xây dựng và tính tổng dự toán của công trình xây 

dựng. 

Vận dụng  

4 
- Vận dụng phần mềm dự toán để phục vụ cho việc lập dự toán 

xây dựng công trình. 
Vận dụng  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

 PLO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

C1 T T TB        TB  

C2 T TB TB        TB  

C3 T TB TB        TB  

C4 T T TB        TB  

Tổng 

hợp HP 
T 

TB 

T 
TB        TB  

*Chú thích: Cao (C), Trung bình (TB), Thấp (T), Không liên quan (-) 

TĐ - Học phần hỗ trợ tối đa cho việc đạt được PLO (cần được thu thập minh chứng để 

đánh giá CĐR CTĐT) 

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 4 tiết tín chỉ/buổi.  
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12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1 

Chương 1: Tổng quan 

1.1 Quá trình đầu tư xây 

dựng và các khái niệm về 

giá trong xây dựng 

1.2 Giới thiệu hệ thống văn 

bản pháp luật hướng dẫn lập 

dự toán, định mức, đơn giá  

1.3 Căn cứ lập dự toán xây 

dựng   

 

2-0 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

về nhà 

+ Nghiên cứu 

tài liệu về 

các luật và 

nghị định 

liên quan 

C1 

 2,3 

Chương 2: Định mức dự 

toán xây dựng cơ bản  

1.1 Vai trò của Định mức dự 

toán XBCB trong lập dự 

toán 

1.2 Mã hiệu định mức của 

công tác 

1.3 Nội dung của định mức 

dự toán XDCB 

1.4 Vận dụng định mức để 

tính hao phí vật tư, nhân 

công, ca máy. 

1.5 Tính tổng hợp hao phí 

vật tư, nhân công, ca máy 

1.6 Bài tập 

2-2 +Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận 

nhóm 

+ Giải quyết 

bài tập   

Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận  

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

về nhà 

 

C2 

4,5,6,7 

Chương 3: Tiên lượng 

1.1 Khái niệm 

1.2 Nguyên tắc, phương 

pháp tính tiên lượng 

1.3 Trình tự triển khai đo 

bóc khối lượng 

1.4 Các đặc trưng hình học 

cơ bản để tính khối lượng 

1.5 Cách tiên lượng các loại 

công tác xây dựng cụ thể 

4-4 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Bài tập 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

C2 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

1.6 Tính toán khối lượng 

công trình xây dựng, hạng 

mục công trình. 

1.7 Bài tập 

về nhà 

 

8 
Kiểm tra giữa kỳ 0-2  + Bài thi tự 

luận  

C1, 

C2 

9,10,11 

Chương 4: Lập đơn giá xây 

dựng cơ bản 

1.1 Khái niệm, phân loại 

đơn giá XDCB 

1.2 Nội dung chi phí trong 

đơn giá XDCB 

1.3 Cơ sở, nguyên tắc, trình 

tự lập đơn giá XDCB 

1.4 Phương pháp  lập đơn 

giá XDCB 

1.5 Tính toán đơn giá 

XDCB 

 

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

+ Giải quyết 

bài tập   

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

về nhà 

  

C3 

12,13,14 

Chương 5: Lập dự toán chi 

phí xây dựng 

1.1 Khái niệm và các yêu 

cầu, qui định của việc lập dự 

toán chi  phí xây dựng 

1.2 Nội dung dự toán chi phí 

xây dựng 

1.3 Phương pháp lập dự toán 

chi phí xây dựng 

1.4 Tính dự toán chi phí xây 

dựng chi phí xây dựng công 

trình, hạng mục công trình   

4-2 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

 

  Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

về nhà 

 

 C3 
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Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/BT) 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

CLO 

15 

Chương 6: Lập dự toán xây 

dựng công trình 

1.1 Khái niệm dự toán xây 

dựng công trình 

1.2 Nội dung dự toán xây 

dựng 

1.3 Phương pháp lập dự toán 

xây dựng 

1.4 Tính dự toán xây dựng 

công trình, hạng mục công 

trình 

2-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài 

tập 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

về nhà 

 

C3 

1-15 

Chương 7: Hướng dẫn sử 

dụng phần mềm tính dự 

toán xây dựng 

1.1 Giới thiệu về phần mềm 

dự toán Delta 

1.2 Ưu điểm và nhược điểm 

của phần mềm 

1.3 Tính tiên lượng trong 

Delta 

1.4 Tính đơn giá, chi phí xây 

dựng, dự toán công trình 

trong Delta  

30-0 + Thuyết 

giảng 

+ Trình chiếu 

+ Đặt vấn đề, 

thảo luận  

 

 

 Trên lớp: 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Tham gia 

thảo luận 

+ Làm bài 

tập thực hành 

Về nhà: 

+ Ôn bài và 

làm bài tập 

thực hành 

 

C4 

Tuần thi 

học kỳ 

Thi cuối kỳ   + Bài thi tự 

luận 

C1, 

C2, 

C3 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Chuyên cần 

 

Điểm danh 

Phát biểu 

C1, 

C2, 

C3, 

C4 

Mỗi buổi 

học 

Điểm 

danh 

và đánh 

giá phát 

biểu 

Tiêu chí 1 10% 

Bài tập  
Nộp bài tập về 

nhà 

C1, 

C2, 

C3, 

Mỗi buổi 

học 

Nộp bài 

tập 
Tiêu chí 2 10% 
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Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá CLO 

Thời điểm 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

C4 

Đánh giá giữa 

kỳ 

Bài kiểm tra 

giữa kỳ 

C1, 

C2 
Tuần 8 

Kiểm tra 

trắc 

nghiệm 

và bài tập 

tự luận 

1-3 câu tự 

luận /10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

30% 

Đánh giá cuối 

kỳ 
Bài thi cuối kỳ 

C1, 

C2, 

C3 

Tuần thi 
Kiểm tra 

tự luận 

1-3 câu/10 

điểm đúng 

theo đáp 

án 

 

50% 

Tiêu chí 1  – Chuyên cần  

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không đi  

học 

(<30%). 

Đi  học   

không  

chuyên  cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 

chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 

đủ,  rất 

chuyên cần 

(100%). 

50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham 

gia 

hoạt động gì 

tại 

lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu, 

đóng gớp 

cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, 

trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu 

ít khi có hiệu 

quả. 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi 

ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các 

đóng góp cho 

bài học là 

hiệu quả. 

Tham gia 

tích cực các 

hoạt động 

tại l ớp: phát 

biểu, trao đổi 

ý kiến 

liên quan 

đến bài học. 

Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

50% 

Tiêu chí 2 – Bài tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn

g số  

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp 

bài 

tập  

Không có 

bài tập hoặc 

nộp dưới 

50% số bài 

tập được 

giao 

Nộp trên 

50%   số 

lượng bài 

tập được 

giao. Chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp trên 

80% số lượng 

được giao. 

Một số bài 

tập nộp chưa 

đúng thời 

gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Hầu 

hết bài tập 

nộp đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ 

(100% số 

lượng được 

giao). Đúng 

thời gian 

quy định. 

50% 

Nội 

dung 

bài 

tập 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, sơ sài 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung 

bài tập 

không đầy 

đủ, một số 

không đúng 

theo yêu 

cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

đúng với yêu 

cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa 

hợp lý. Còn 

một số sai sót 

trong tính 

toán. 

Nội dung bài 

tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

đúng, rõ 

ràng. 

Nội dung 

bài tập đầy 

đủ, hợp lý, 

đúng theo 

yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Tính toán 

logic, chi 

tiết và rõ 

ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

15. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

3. Lê Thị Phượng, Bài giảng Dự toán xây dựng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 

2021 (tài liệu lưu hành nội bộ) 

4. Các văn bản luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành về việc quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình. 

- Sách (TLTK) tham khảo:  

6. Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản, Bộ XD, NXB Khoa học kỹ thuật, 2004. 

7. Bùi Mạnh Hùng, Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây 

dựng, NXB Xây dựng, năm 2010. 

8. Bùi Mạnh Hùng - Đặng Kim Giao,Hướng dẫn lập định mức, đơn giá, thanh và 

quyết toán công trình xây dựng – sử dụng phần mềm dự toán 2000 - phiên bản 

2011, NXB Xây dựng, 2011. 

9. Các bộ định mức xây dựng cơ bản của Bộ xây dựng. 

10. Các tập đơn giá xây dựng tại các Tỉnh trên toàn quốc. 

11. Các phần mềm lập dự toán xây dựng. 

12. Nghị định, thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 
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16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo 

nhóm.  

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ 

đề môn học khi giáo viên yêu cầu. 

- Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện 

bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0. 

17. Phê duyệt:  

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn 

   

 

 

  ThS. Lê Thị Phượng 
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PHỤ LỤC II: BẢNG ĐỐI SÁNH VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
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PHỤ LỤC III: MINH CHỨNG VỀ KHẢO SÁT MỤC TIÊU VÀ 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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Hội thảo  

“Khảo sát lấy ý kiến của Doanh nghiệp & Chuyên gia về Dự thảo rà soát, 

cập nhật Mục tiêu, CĐR, Khung chương trình đào tạo Kỹ sư xây dựng & 

Kiến trúc sư” tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà Nẵng 

- Thời gian: 8h30h, thứ Bảy 26/09/2020 

- Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. 

 

Hình 1: PGS. TS. Phan Cao Thọ và TS. KTS. Phan Tiến Vinh chủ trì Hội thảo. 

 

 

Hình 2: Đại biểu khách mời và Ban tổ chức chụp hình lưu niệm tại Hội thảo. 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

BẢNG THỐNG KÊ KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA 

“Ngành CNKT Kiến trúc - trình độ Đại học” 

1. Thời giạn – Địa điểm 

- Thời gian:  13h30, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

- Địa điểm: Văn phòng khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật. 

2. Thành phần tham gia: 

- Chủ trì: TS. Phan Tiến Vinh – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành 

CNKT Kiến trúc – mã số 7510101 của Khoa Kỹ thuật Xây dựng. 

- Thành phần tham gia: các thành viên trong tổ soạn thảo 

- Thư ký: ThS. Võ Thị Vỹ Phương 

3. Nội dung thống kê:  

Thực hiện thống kê đánh giá Chuẩn đầu ra ngành CNKT Kiến trúc – trình độ 

Đại học tại các Doanh nghiệp, đơn vị có tuyển dụng nhân lực ngành Kiến trúc, Giảng 

viên ngành Kiến trúc, Kiến trúc sư, từ các phiếu khảo sát đã nhận được. 

4. Kết quả thống kê 

f. Số phiếu phát ra: 80 

g. Số phiếu thu vào: 66 

h. Đối tượng khảo sát: 

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: Tư vấn, Thiết kế, Thi 

công Kiến trúc và Xây dựng: 58 đơn vị, chiếm 87,88 % 

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác: ….. đơn vị, 

chiếm…..% 

- Giảng viên ngành Kiến trúc: 4 người, chiếm 6,06 % 

- Kiến trúc sư: 4 người, chiếm 6,06 % 

i. Địa điểm hoạt động của đơn vị/người được khảo sát 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 45 đơn vị, chiếm 68,2 % 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: 4 đơn vị, chiếm 6,05 % 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi: 16 đơn vị, chiếm 24,24 % 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Quảng Bình: 1 đơn vị, chiếm 1,51 % 

- ….. 

j. Đánh giá về chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc – trình độ Đại học của đơn vị 

 Mục tiêu chung: 

- Phù hợp: 66 , chiếm 100 % 

- Chưa phù hợp: ……, chiếm ….% 

- Cần bổ sung: ……., chiếm …..% 

 Mục tiêu cụ thể: 

A: Không quan trọng   B: Ít quan trọng      C: Khá quan trọng       D: Rất quan trọng 
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STT Nội dung Tầm quan trọng 

A B C D 

1. Về kiến thức  01 02 11 52 

 Tỷ lệ % 1,5 3 16,7 78,8 

2. Về kỹ năng     

a. Tư vấn 01 03 21 41 

b. Đưa ra ý tưởng thiết kế 0 05 11 50 

c. Thể hiện ý tưởng thiết kế 01 02 30 33 

d. Quản lý, vận hành 01 03 31 31 

e. Phân tích và xử lý thông tin 01 06 23 36 

f. Giải quyết vấn đề 0 06 21 39 

g. Giao tiếp 0 04 27 35 

h. Làm việc theo nhóm 01 04 23 38 

i. Ngoại ngữ 0 06 22 38 

j. Tin học 0 06 16 44 

 Tổng 05 45 246 385 

 Tỷ lệ % 0,7 6,8 37,3 55,2 

3. Về phẩm chất đạo đức 0 0 9 57 

 Tỷ lệ % 0 0 13,6 86,4 

4. Về thái độ     

a. Ý thức trách nhiệm 0 0 12 54 

b. Ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp 0 02 19 45 

c. Ý thức tự học suốt đời 0 02 19 45 

 Tổng 0 04 50 144 

 Tỷ lệ % 0 2 25,3 72,7 

 

 Chuẩn đầu ra: 

Các tiêu chí của chuẩn 

đầu ra 

 

Mức độ sinh viên đạt được hiện nay Mức độ sinh viên nên đạt được 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

1. Có khả năng áp dụng 

kiến thức nền tảng thuộc 

lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội. 

05 34 17 08 02 0 0 01 08 26 19 12 

Tỷ lệ % 7,62 51,

51 

25,

75 

12,1 3,03 0 0 1,5 12,1 39,4 28,8 18,2 

2. Có khả năng áp dụng 

các kiến thức cơ sở ngành, 

kiến thức chuyên môn sâu 

của chuyên ngành. 

08 05 26 21 03 03 0 01 08 24 27 06 

Tỷ lệ % 12,1 7,6

2 

39,

4 

31,8 4,54 4,5

4 

0 1,5 12,1 36,4 40,9

1 

9,09 

3. Có khả năng đưa ra ý 

tưởng thiết kế cho các 

công trình kiến trúc - quy 

hoạch trong thực tế và 

06 22 25 09 04 0 0 0 11 23 29 03 
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năng lực điều phối sự 

tham gia của các bộ môn 

kỹ thuật. 

Tỷ lệ % 9,09 33,

33 

37,

9 

13,6

2 

6,06 0 0 0 16,6

6 

34,85 43,9

4 

4,55 

4. Có khả năng sử dụng 

thành thạo các công cụ đồ 

họa kiến trúc thông dụng 

để thể hiện ý tưởng thiết 

kế. 

01 24 14 24 03 0 0 01 13 05 31 16 

Tỷ lệ % 1,5 36,

4 

21,

2 

36,4 4,5 0 0 1,5 19,7 7,6 47 24,2 

5. Có khả năng phân tích, 

tổng hợp, đánh giá, tư vấn; 

tư duy sáng tạo và phản 

biện các vấn đề phức tạp 

do thực tế xã hội đặt ra. 

05 25 22 11 02 01 0 01 12 24 24 05 

Tỷ lệ % 7,6 37,

9 

33,

3 

16,7 3 1,5 0 1,5 18,1 36,4 36,4 7,6 

6. Có khả năng sử dụng 

công nghệ thông tin nâng 

cao theo qui định hiện 

hành về Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin.  

02 06 30 19 08 01 0 02 19 06 31 08 

Tỷ lệ % 3,03 9,0

9 

45,

46 

28,8 12,1

2 

1,5 0 3 28,8 9,09 47 12,1

1 

7. Có khả năng tham gia 

một số các hoạt động 

chuyên môn kiến trúc 

trong lĩnh vực thi công, 

quản lý dự án, quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực quy 

hoạch - kiến trúc - xây 

dựng, … 

09 20 27 06 04 0 0 03 18 20 25 0 

Tỷ lệ % 13,6

4 

30,

3 

40,

91 

9,09 6,06 0 0 4,5 27,3 30,3 37,9 0 

8. Có khả năng tham gia 

hoạt động nghiên cứu 

khoa học, kỹ năng giao 

tiếp, thuyết trình, khả năng 

tham gia hoặc lãnh đạo sự 

làm việc của nhóm. 

06 21 28 05 06 0 0 01 11 27 27 0 

Tỷ lệ % 9,09 31,

8 

42,

42 

7,6 9,09 0 0 1,5 16,7 40,9 40,9 0 

9. Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ hiệu quả trong 

giao tiếp thông thường và 

04 09 29 21 03 0 0 01 08 22 31 04 
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trong hoạt động chuyên 

môn kiến trúc. 

Tỷ lệ % 6,06 13,

6 

44 31,8 4,54 0 0 1,5 12,1 33,3 47 6,1 

10. Hiểu được vai trò và 

trách nhiệm của người 

Kiến trúc sư. 

05 12 21 24 04 0 0 0 01 25 25 15 

Tỷ lệ % 7,6 18,

2 

31,

8 

36,4 6 0 0 0 1,5 37,8 37,8 22,7 

11. Có phẩm chất chính 

trị, đạo đức nghề nghiệp 

đúng đắn, ý thức kỷ luật, 

tác phong công nghiệp. 

03 15 18 26 02 02 0 01 01 29 31 04 

Tỷ lệ % 4,54 22,

7 

27,

3 

39,4 3,03 3,0

3 

0 1,5 1,5 43,94 47 6,06 

12. Có năng lực làm việc 

độc lập; có tinh thần tự 

học tập suốt đời; nâng cao 

năng lực cạnh tranh trên 

thị trường lao động trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

03 16 19 25 02 01 0 01 01 25 33 06 

Tỷ lệ % 4,54 24,

24 

28,

79 

37,9 3,03 1,5 0 1,5 1,5 38 50 9,09 

      

     Thư ký                 Chủ trì 

                                                            

ThS. Võ Thị Vỹ Phương                           TS. Phan Tiến Vinh 
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PHỤ LỤC IV: MINH CHỨNG VỀ KHẢO SÁT CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 
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     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

BẢNG THỐNG KÊ KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

“Ngành CNKT Kiến trúc - trình độ Đại học” 

1. Thời giạn – Địa điểm 

- Thời gian:  13h30, ngày 28 tháng 12 năm 2020 

- Địa điểm: Văn phòng khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật. 

2. Thành phần tham gia: 

- Chủ trì: TS. Phan Tiến Vinh – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành 

CNKT Kiến trúc – mã số 7510101 của Khoa Kỹ thuật Xây dựng. 

- Thành phần tham gia: các thành viên trong tổ soạn thảo 

- Thư ký: ThS. Võ Thị Vỹ Phương 

3. Nội dung thống kê:  

Thực hiện thống kê đánh giá Chương trình đào tạo ngành CNKT Kiến trúc – 

trình độ Đại học tại các Doanh nghiệp, đơn vị có tuyển dụng nhân lực ngành Kiến trúc, 

Giảng viên ngành Kiến trúc, từ các phiếu khảo sát đã nhận được. 

4. Kết quả thống kê 

a. Số phiếu phát ra: 60 

b. Số phiếu thu vào: 36 

c. Đối tượng khảo sát: 

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: Tư vấn, Thiết kế, Thi 

công Kiến trúc và Xây dựng: 29 đơn vị, chiếm 93,3 % 

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác: 01 đơn vị, 

chiếm 3,3 % 

- Giảng viên ngành Kiến trúc: 01 người, chiếm 3,3 % 

d. Địa điểm hoạt động của đơn vị/người được khảo sát 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 31 đơn vị, chiếm 96,87 % 

- Hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: 01 đơn vị, chiếm 3,13 % 

e. Đánh giá về chương trình đào tạo ngành Kiến trúc – trình độ Đại học của 

đơn vị 

 Mục tiêu chung: 

- Phù hợp: 36 , chiếm 100 % 

- Chưa phù hợp: 0, chiếm% 

- Cần bổ sung: 1, chiếm 2,77 % 

 Mục tiêu cụ thể: 

- Phù hợp: 36 , chiếm 100% 

- Chưa phù hợp: 0, chiếm% 

- Cần bổ sung: ……., chiếm …..% 

 Chuẩn đầu ra: 
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- Phù hợp: 35, chiếm 97,14 % 

- Chưa phù hợp: 1, chiếm 2,86 % 

- Cần bổ sung: 2, chiếm 5,72 % 

 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 

- Phù hợp: 35 , chiếm 97,14% 

- Chưa phù hợp: 1, chiếm 2,86 % 

- Cần bổ sung: 1, chiếm 2,86 % 

 Khung chương trình dạy học: 

- Phù hợp: 35 , chiếm 97,14% 

- Chưa phù hợp: 1, chiếm 2,86 % 

- Cần bổ sung: 2, chiếm 5,72 % 

 Kế hoạch đào tạo: 

- Phù hợp: 35 , chiếm 97,14% 

- Chưa phù hợp: 1, chiếm 2,86 % 

- Cần bổ sung: 1 , chiếm 2,86 % 

 Các góp ý khác cho Chương trình đào tạo: 5  

 

     Thư ký                 Chủ trì 

                                                            

ThS. Võ Thị Vỹ Phương                           TS. Phan Tiến Vinh
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PHỤ LỤC V: BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN 
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PHỤ LỤC VI: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO - NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

KIẾN TRÚC - MÃ SỐ: 7510101 

 

 

 

 

 

 

 



581 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PHỤ LỤC VII: BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO 

TẠO THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
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