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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA     TƢ N  T    V N   

   N           U 
 

CỘN   ÒA XÃ  Ộ  C   N  ĨA V ỆT NAM 
Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠN  C   T  T  ỌC P ẦN  

Học phần:     TƢ N  ĐẠ  CƢƠN  
Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát ( eneral information) 

 Tên học phần: KHÍ TƢỢNG ĐẠI CƢƠNG 

Tiếng Việt: Khí tƣợng đại cƣơng 

Tiếng Anh: General Meteorology  

Mã số học phần:  131114401 

Thời điểm tiến hành: Học    2 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc  hối  iến thức/ ỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần  hóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: ... tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: ... tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hƣớng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 02 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều  iện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Vật lý, Địa lý tự nhiên 

Học phần song hành:  

Điều  iện  hác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tƣợng 
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2. Mô tả học phần (Course  escription) 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đại cƣơng  hí quyển, tĩnh học khí quyển, 

bức xạ, chế độ nhiệt của mặt đất, nƣớc và khí quyển, quy luật chuyển động của không 

khí trong khí quyển, nƣớc trong khí quyển, và chế độ thời tiết và khí hậu Việt Nam. 

3. Mục tiêu học phần (Course  oals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức đại cƣơng về khí quyển, tĩnh học 
khí quyển, bức xạ và chế độ nhiệt của đất, nƣớc và 
không khí  

ELO2, ELO3  

CG2 
Các về khái niệm về nhiệt động học khí quyển, 
quy luật chuyển động của  hông  hí và cơ chế 
chuyển pha của nƣớc trong khí quyển 

ELO2, ELO3  

CG3 
Các kiến thức về chế độ thời tiết và khí hậu Việt 
Nam 

ELO2, ELO3 

CG4 
Có ý thức tổ chức kỷ luật, chăm chỉ, sáng tạo ELO12, ELO14, 

ELO15 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 
Chuẩn đầu 
ra HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 

BIẾT các yếu tố  hí tƣợng cơ bản, sự phân bố của khí 
quyển theo phƣơng ngang và phƣơng thẳng đứng, và đặc 
điểm của chế độ nhiệt mặt đất, nƣớc và khí quyển 
(NHỚ) 

ELO2, ELO3  

CELO2 
HIỂU tĩnh học khí quyển, các định luật về bức xạ, nhiệt 
động lực khí quyển, quy luật chuyển động của không khí 
và sự tồn tại của nƣớc trong khí (HIỂU) 

ELO2, ELO3  

CELO3 
ÁP DỤNG quy luât chuyển động của không khí vào các 
bài toán thực tiễn 

ELO5 

CELO4 GIẢI THÍCH đƣợc chế độ thời tiết và khí hậu Việt Nam ELO6, ELO7  

CELO5 
Hình thành đƣợc kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm 
kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo đức nghề 
nghiệp 

ELO12, 
ELO14, 
ELO15 

 

 

 

 

 



3 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H L M M M M M L M M M M M 

CELO2 M H H L M M M M M L M M M M M 

CELO3 M H H L H M M M M L M M M M M 

CELO4 M H H L M H H M M L M M M M M 

CELO5 M M M L M M M M M L M H M H H 

H: High         M: Medium            L: Low 

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Thuyết trình, câu hỏi đặt vấn đề. 
- Thảo luận nhóm. 
- Tra cứu thông tin về ngành trên internet, 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Chuyên cần 10%, thi giữa    20  

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70% 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
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5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

 ài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 
điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

 iến 
thức/ ỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
 hóa học, 

CELO 1, 
CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chƣơng 
1,2, 3, 4: 
 iến 

thức/ ỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 
CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa    

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 

A2.2 : Bài 
Thi giữa 
   (tự 
luận) 

Chƣơng 1, 
2, 3, 4 :  
 iến 
thức/ ỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa    

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
 hoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

A3. 
Đánh 
giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối  hóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

 iến  iến 
thức/ ỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
 hóa học 

CELO 1, 
CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối    

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

1  

Chƣơng 1: Tĩnh học khí quyển   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.1 Các yếu tố  hí tƣợng cơ bản 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

1.2  Sự bất đồng nhất theo phƣơng 
thẳng đứng của khí quyển 

1.3 Sự bất đồng nhất theo phƣơng 
ngang của tầng đối lƣu 

1.4 Phƣơng trình trạng thái của không 
khí 

thuyết 
- Trình chiếu 

Powerpoint  
- Câu hỏi đặt 

vấn đề. 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập cuối chƣơng 1 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 

 

2  

Chƣơng 1: Tĩnh học khí quyển   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.5. Phƣơng trình tĩnh học khí 
quyển 

1.6 Các công thức khí áp 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập cuối chƣơng 1 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 

 

3  

Chƣơng 2: Chế độ nhiệt của mặt 
đất, nƣớc và khí quyển 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.1 Những đặc trƣng cơ bản của 
trƣờng bức xạ 

2.2 Các định luật cơ bản về bức xạ 
2.3 Bức xạ mặt trời và sự suy yếu của 
bức xạ mặt trời trong khí quyển 
 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Bài tập cuối chƣơng 1 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 

 

4  

Chƣơng 2: Chế độ nhiệt của mặt 
đất, nƣớc và khí quyển 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.4 Bức xạ mặt đất và khí quyển 
2.5 Cán cân bức xạ   

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

2.6 Nhiệt độ đất 

2.7 Nhiệt độ nƣớc 
2.8 Nhiệt độ không khí 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập cuối chƣơng 2 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 

 

5  

Chƣơng 3: Chuyển động của không 
khí trong khí quyển 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

3.1 Nhiệt động học khí quyển 

3.2 Gradient đoạn nhiệt của nhiệt độ 

3.3 Sự bất ổn định theo phƣơng thẳng 
đứng của khí quyển 

 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập cuối chƣơng 3 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 
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Chƣơng 3: Chuyển động của không 
khí trong khí quyển 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

3.4 Những lực chính tác động vào 
phần tử không khí chuyển động 
ngang 

3.5 Gió trong khí quyển tự do 

3.6 Gió ma sát 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập cuối chƣơng 3 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 
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Chƣơng 4: Nƣớc trong khí quyển   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

4.1 Sự bốc hơi trong tự nhiên 

4.2 Độ ẩm không khí 

4.3 Sự ngƣng  ết hơi nƣớc trong khí 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

quyển 

4.4 Giáng thuỷ 

Powerpoint  
- Câu hỏi đặt 

vấn đề. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Bài tập cuối chƣơng 4 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

8  

Chƣơng 5: Chế độ thời tiết và khí 
hậu Việt Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

5.1 Mô hình hoàn lƣu chung của khí 
quyển lý tƣởng và khí quyển thực  

5.2 Hoàn lƣu gió mùa 

 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 
 

9  

Chƣơng 5: Chế độ thời tiết và khí 
hậu Việt Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

5.3 Áp cao Xi-bia 

5.4  Áp cao Thái Bình Dƣơng 

5.5  Áp thấp nóng phía tây 

5.6  Dải hội tụ nhiệt đới 

5.7  Xoáy thuận nhiệt đới 

 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho 
buổi sau 

 
 

10  

Chƣơng 5: Chế độ thời tiết và khí 
hậu Việt Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

5.8  Chế độ gió mùa mùa đông và đặc 
điểm khí hậu mùa đông 

5.9  Chế độ gió mùa mùa hè và đặc điểm 

- Thuyết trình: 
Giảng viên 
giảng lý 
thuyết 

- Trình chiếu 
Powerpoint  

CELO4, 
CELO5 



8 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

khí hậu mùa hè 

5.10  Các vùng khí hậu Việt Nam 

- Câu hỏi đặt 
vấn đề. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Ôn tập thi học k  

  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

 ài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO1 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H M H 

Module 2 H H H M H 

Module 3 H H H M H 

Module 4 H H H M H 

 Module 5 H H H M H 

Module 6 H H H M H 

Module 7 H H H M H 

Module 8 M M M H H 

Module 9 M M M H H 

 Module 10 M M M H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Nguyễn Viết Lành, Khí tượng cơ sở, NXB Bản đồ, 2004. 
2. Phạm Ngọc Toàn – Phan Tất Đắc, Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật 

– 1993. 

 7.2. Tài liệu tham khảo: 
Phạm Ngọc Hồ - Hoàng Xuân Cơ, Khí tượng cơ sở, NXB Khoa học kỹ thuật – 

1993. 

8. Quy định của học phần 

8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trƣờng 
hợp nghỉ học do lý do bất  hả  háng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay  hông có lý do đều bị coi nhƣ 
 hông hoàn thành  hóa học và phải đăng  ý học lại vào học    sau. 
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8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ  hông đƣợc tham dự buổi học. 

Tuyệt đối  hông làm ồn, gây ảnh hƣởng đến ngƣời  hác trong quá trình học. 
Tuyệt đối  hông đƣợc ăn uống, nhai  ẹo cao su, sử dụng các thiết bị nhƣ điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đƣợc thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối  hông dùng vào việc  hác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lƣu điểm,  hiếu nại điểm, chấm phúc tra,  ỷ 
luật trƣờng thì đƣợc thực hiện theo quy chế học vụ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 
Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh. 

9.  iảng viên giảng dạy môn học: ThS. Phạm Thị Minh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞN    OA                       TRƢỞN   Ộ MÔN        N ƢỜ    ÊN SOẠN 

   
           
 
 
 
 Cấn Thu V n            



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA     TƢ N  T    V N V  

   N           U 
 

CỘN   ÒA XÃ  Ộ  C   N  ĨA V ỆT NAM 
 ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 
 Ề CƢƠN  C   T  T  ỌC P ẦN  

Học phần: T    V N     CƢƠN  
Trình độ đào tạo: Đạ  học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát ( eneral information) 

 Tên học phần: Th y v n đạ  c  n  

T ến  V ệt:  Th y v n đạ  c  n  

T ến  Anh: General Hydrology 

Mã số học phần:  131214060 

Thờ  đ ểm t ến hành: Học    3 

Loạ  học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc  hố    ến thức/ ỹ n n : 
 K ến thức   áo dục đạ  c  n  
 K ến thức   áo dục chuyên n h ệp:  K ến thức c  sở n ành 
  K ến thức n ành 
  K ến thức chuyên ngành 
  Học phần  hóa luận/luận v n tốt n h ệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
G ờ tín chỉ đố  vớ  các hoạt độn  30 t ết 

Số t ết lý thuyết: 30 t ết 
Số t ết bà  tập: … t ết 
Số t ết thảo luận, hoạt độn  nhóm: … t ết 
Số t ết thực tập: … t ết 
Số t ết h ớng dẫn BTL/ĐAMH: … t ết 
K ểm tra: 1 t ết 

Thờ    an tự học: 60   ờ 

Đ ều   ện tham dự học phần:  

Học phần t ên quyết:  

Học phần son  hành:  

Đ ều   ện  hác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Th y v n 



 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần trang bị các kiến thức giúp SV hiểu các khái niệm c  bản nhất c a 

thuỷ v n học: Tuần hoàn, cân bằn  n ớc trên trá  đất; Th y v n sôn  n ò , hồ và đầm 
lầy. Trang bị các kỹ n n  áp dụng các quy luật th y v n để nghiên cứu diễn biến lòng 
sông, thiết lập đ ợc ph  n  trình cân bằn  n ớc, tính toán các đặc tr n  c a sông và 
l u vực sông, tính toán các đặc tr n  dòn  chảy, tính l ợn  m a bình quân l u vực. 

3. Mục tiêu học phần (Course  oals) 
Mục tiêu 

học 
phần 
(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 
CT T (ELOs) 

CG1 

Giúp SV hiểu và áp dụng các kiến thức về sông ngòi, 
quá trình m a, quá trình hình thành dòn  chảy, đo đạc 
các yếu tố th y v n để tính toán cân bằn  n ớc, các đặc 
tr n  dòn  chảy sông ngòi 

ELO2, ELO3 

CG2 
Hiểu và áp dụng kiến thức để lý giải, phân tích, tổng 

hợp các quá trình, hiện t ợng th y v n, tà  n uyên n ớc. 
ELO2, ELO3, 
ELO5, ELO6, 

ELO7 

CG3 
Trang bị kỹ n n  lập luận, t  duy theo hệ thống, có kỹ 

n n  học và tự học, biết sắp xếp thời gian một cách hợp 
lý. 

ELO3, ELO5, 
ELO6, ELO12 

CG4 

Say mê nghiên cứu khoa học, khám phá kiến thức, có 
trách nhiệm trong công việc, chuyên cần, chịu khó. Làm 
việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tích cực và có 
tinh thần h ớng về cộn  đồng, và luôn có tinh thần học 
hỏi. 

ELO12, 
ELO13, 

ELO14, ELO15 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra HP 

Mô tả 
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
C  T 

 Kiến thức  
CELO1 Có kiến thức c  bản l ên quan đến ngành th y v n ELO2, ELO3 

CEL02 

SV hiểu và áp dụng các kiến thức về sông ngòi, quá trình 
m a, quá trình hình thành dòn  chảy, đo đạc các yếu tố th y 
v n để tính toán cân bằn  n ớc, các đặc tr n  dòn  chảy sông 
ngòi 

ELO2, ELO3, 
ELO5 

CELO3 
Hiểu và áp dụng kiến thức để lý giải, phân tích, tổng hợp 

các quá trình, hiện t ợng th y v n, tà  n uyên n ớc. 
ELO2, ELO3, 
ELO5, ELO6 

 Kỹ năng   

CELO4 
Sử dụn  CNTT c  bản để tính toán các bà  toán c  bản và 

phức tạp 
ELO2, ELO3, 
ELO5, ELO9 

CELO5 
Trang bị kỹ n n  lập luận, t  duy theo hệ thống, có kỹ 

n n  học và tự học, biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý. 
ELO3, ELO5, 
ELO6, ELO15 

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  

CELO6 
Say mê nghiên cứu khoa học, khám phá kiến thức, có trách 

nhiệm trong công việc, chuyên cần, chịu khó. Làm việc với 
tinh thần kỷ luật cao, chịu trách nhiệm trong việc đ a ra các 

ELO12, 
ELO13, 
ELO14, 



 

kết quả tính toán ELO15 

Ma trận mối quan hệ giữa C R học phần (CELOs)  và C R của CT T (ELOs) 

C R 
HP 

C R của CT T 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CEL
O1 

M H H 
M M M M 

H 
M 

H 
M M M M M 

CEL
O2 

M H H M 
H H H H 

M M M M M M M 

CEL
O3 

M H H M 
H H H H 

M M M M M M M 

CEL
O4 

M H H M H H M M 
H 

M 
H H H 

M M 

CEL
O5 

M M H M H H M M M M M M M 
H H 

CEL
O6 

M M M M M M M M M M M H H 
H H 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Các phƣơng pháp giảng dạy đ ợc áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Ph  n  pháp thuyết trình  
- Ph  n  pháp mô phỏng 
- Ph  n  pháp suy n hĩ  
- Ph  n  pháp hoạt độn  nhóm  

Các Phƣơng pháp học tập đ ợc áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bà  tr ớc các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1  iểm đánh giá: 



 

- Than  đ ểm đánh   á: Đánh   á theo than  đ ểm 10, sau đó đ ợc quy đổ  san  
than  đ ểm chữ và than  đ ểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 

- Đ ểm đánh   á quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bà  tập cho về nhà, làm và nộp tron  buổ  sau hoặc 

  ểm tra tạ  lớp (làm bà  tập, thao tác vớ  máy hoặc  ọ  trả lờ  n ẫu nh ên) 
+ Hình thức đánh   á: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Đ ểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: bà    ểm tra đề đón  hình thức Trắc nghiệm và Tự 
luận 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2.  ánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

 ài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

C R học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm  

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng pháp 
đánh giá 

 
[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
 ánh giá 
quá trình 

A1.1. Bài 
về nhà 

K ến thức CELO1, 
CELO2, 

CELO3 

6/Sau mỗ  
ch  n  
học 

Hoàn 
thành 

PP v ết 

10% 

A1.2. 
Thực hành 
trên lớp 

Kỹ n n  CELO2 
CELO3, 
CELO4 

3/Sau 
ch  n  2, 
ch  n  3, 
ch  n  4 

Tích cực PP quan sát + 
PP phỏn  vấn 

A1.3. Thái 
độ học tập 

Phẩm 
chất/N n  
lực 

CELO5 Mỗ  buổ  
học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 
 ánh giá 
giữa kỳ 

A2.1 

 
K ến thức 
+  ỹ n n  

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

1/Tuần 9 
Hoàn 
thành 

PP v ết: tự 
luận 20% 

 

A3. 
 ánh giá 
cuối kỳ 

A3.1/ 
60ph 

K ến thức 
+ Kỹ 
n n  

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

Kết thúc 
môn học 

Hoàn 
thành 

 PP viết:  
Tự luận 

 
70% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

C ƢƠN  1. MỞ  ẦU 

1.1 Khái niệm, đố  t ợng và nội dung 
nghiên cứu c a th y v n học 

1.2 Các đặc tính c  bản c a hiện t ợng 
th y v n và các ph  n  pháp nghiên cứu 

C ƢƠN  2. CÂN  ẰN  NƢỚC TRÊN 
TRÁ   ẤT  

2.1 Sự phân bố n ớc trên trá  đất 

2.2 Tuần hoàn c a n ớc trong tự nhiên 

2.3 Ph  n  trình cân bằn  n ớc 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

- SV làm việc 
theo nhóm, trình 
bày sự phân bố 
n ớc trên TĐ và 
vòng tuàn hoàn c a 
n ớc. 

- SV lên bảng 
thành lập ph  n  
trình CBN. GV sửa 
và hoàn thiện các nội 
dun  SV đã làm. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lạ  các nộ  dun  đã học tron  Tuần 
1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet 

  

2 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

C ƢƠN  3. SÔN  V  LƢU VỰC 
SÔNG  

3.1 Sông và hệ thống sông 

3.1.1 Khái niệm về sông và hệ thống 
sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4 



 

3.1.2 Các đặc trưng cơ bản của sông 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet  

  

3 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp + Bài 
tập: 2tiết LT + 1tiết BT 

  

C ƢƠN  3 (T  P). SÔN  V  LƢU 
VỰC SÔNG  

3.2 L u vực sông 

3.2.1 Khái niệm về lưu vực sông 

3.2.2 Các đặc trưng cơ bản của lưu 
vực sông 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet  

- Đọc tr ớc giáo trình các mục 4.1 và 4.2 

  

4 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp     

C ƢƠN  4. QUÁ TRÌN   ÌN  T  N  
DÒNG CHẢY  

4.1 Các đặc tr n  dòn  chảy th ờng dùng 
trong th y v n 

4.2 Các nhân tố ảnh h ởn  đến dòng chảy 

4.2.1 Nhân tố khí hậu 

4.2.2 Nhân tố mặt đệm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

- SV làm việc 
theo nhóm, trình 
bày các nhân tố ảnh 
h ởn  đến dòng 
chảy. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5, 
CELO6 



 

4.2.3 Các hoạt động kinh tế c a con 
n  ời 

 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
4 

- Đọc tr ớc giáo trình mục 4.3 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

C ƢƠN  4 (TI P): QUÁ TRÌNH HÌNH 
THÀNH DÒNG CHẢY  

4.3 Quá trình m a và các ph  n  pháp 
tính l ợn  m a bình quân l u vực 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

- SV lên bảng 
thành lập công thức 
tính l ợn  m a 
bình quân lau vực. 
GV sửa và hoàn thiện 
các nộ  dun  SV đã 
làm. 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà   

- Xem lại các bài tập đã làm tron  Tuần 5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet  

- Đọc tr ớc giáo trình mục 4.4 và 4.5 

  

6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

C ƢƠN  4 (TI P): QUÁ TRÌNH HÌNH 
THÀNH DÒNG CHẢY 

4.4 Sự hình thành dòng chảy trên s ờn 
dốc 

4.4.1 Lý thuyết dòng chảy sườn dốc 

4.4.2 Quá trình tập trung nước sườn 
dốc 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 



 

4.5 Sự hình thành dòng chảy trong sông 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet  

- GV ra bài tập, SV về nhà nghiên cứu 
tr ớc 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

C ƢƠN  5. C    Ộ TH   V N 
VÙNG SÔNG ẢN   ƢỞNG TRIỀU 

5.1 Khái niệm về cửa sông  

5.2 Khái niệm về thuỷ triều và dòng triều  

5.2.1 Khái niệm  

5.2.2 Một số danh từ thường dùng về 
thuỷ triều  

5.2.3 Một số danh từ thường dùng về 
dòng triều  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet  

- Đọc tr ớc giáo trình các mục 5.3, 5.4 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

C ƢƠN  5 (TI P):CH   Ộ TH Y 
V N VÙN  SÔN  ẢN   ƢỞNG 
TRIỀU 

5.3 Hiện t ợng chung c a thuỷ triều và 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 



 

dòng triều 

5.4 Các   a  đoạn triều vùng cửa sông 

 CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet  

- Đọc tr ớc giáo trình mục 6.1 và 6.2 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

C ƢƠN  6.  O   C CÁC Y U TỐ 
TH   V N 

6.1 Đo mực n ớc 

6.2 Đo và tính l u l ợn  n ớc 

6.2.1. Đo sâu 

6.2.2. Đo lưu tốc 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nộ  dun  đã học trong Tuần 
13 

- Đọc tr ớc giáo trình các mục 6.4, 6.5 và 
6.6 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

C ƢƠN  6 (T  P).  O   C CÁC 
Y U TỐ TH   V N 

6.2.3. Tính lưu lượng 

6.3. Lấy mẫu và tính l u l ợng phù sa  

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 
Powerpoint 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5, 
CELO6 



 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:    

- SV ôn tập theo đề c  n  GV đã cun  
cấp 

- Hình thức thi cuối k : Tự luận (LT + 
BT) 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:    

- SV ôn tập theo đề c  n  GV đã cun  
cấp 

- Hình thức thi cuối k : Tự luận (LT + 
BT) 

  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và C R học phần 

Bài học 
(Module) 

C R học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Module 1. H M M M M M 

Module 2. H H M H M M 

Module 3. H H H H M H 

Module 4. H H M H M M 

Module 5. H H M H M M 

Module 6. H H H H H H 

Module 7. H H H H M M 

Module 8. H H H H M M 

Module 9. H H H H H H 

Module 10. H H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
 Nguyễn V n Tuần, Thủy văn đại cương, NXB Khoa học kỹ thuật, 1991. 



 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
N ô Đình Tuấn, Bài giảng Thủy văn I  và Thủy văn II, Đại học Th y lợi, 1992. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

S nh v ên/học v ên có trách nh ệm tham dự đầy đ  các buổ  học. Tron  tr ờn  
hợp n hỉ học do lý do bất  hả  hán  thì phả  có   ấy tờ chứn  m nh đầy đ  và hợp lý. 

S nh v ên vắn  quá 20% số t ết dù có lý do hay  hôn  có lý do đều bị co  nh  
không hoàn thành môn học và phả  đ n   ý học lạ  vào học    sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đ ợc thực h ện trên n uyên tắc tôn trọn  n  ờ  học và n  ờ  dạy. Mọ  
hành v  làm ảnh h ởn  đến quá trình dạy và học đều bị n h êm cấm. 

S nh v ên/học v ên phả  đ  học đún    ờ quy định. S nh v ên/học v ên đ  trễ quá 5 
phút sau  h    ờ học bắt đầu sẽ  hôn  đ ợc tham dự buổ  học. 

Tuyệt đố   hôn  làm ồn,  ây ảnh h ởn  đến n  ờ   hác tron  quá trình học. 
Tuyệt đố   hôn  đ ợc  n uốn , nha   ẹo cao su, sử dụn  các th ết bị nh  đ ện 

thoạ , máy n he nhạc tron    ờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bản  chỉ đ ợc thực h ện vào mục đích  h  chép bà  

  ản , tính toán phục vụ bà    ản , bà  tập, tuyệt đố   hôn  dùn  vào v ệc  hác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề l ên quan đến x n bảo l u đ ểm,  h ếu nạ  đ ểm, chấm phúc tra,  ỷ 
luật tr ờn  thì đ ợc thực h ện theo quy chế học vụ c a Tr ờn  Đạ  học Tà  n uyên và 
Mô  tr ờn  TP. Hồ Chí M nh. 

 .  iảng viên giảng dạy môn học: ………………….. 
10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞN    OA                       TRƢỞN   Ộ MÔN          N ƢỜ    ÊN SO N 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỊA CHẤT Đ I CƢƠNG 

Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: ĐỊA CHẤT Đ I CƢƠNG 

Tiếng Anh: General Geology  

Mã số học phần:  19 01 1 4 201 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 1 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
   Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 25 tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 03 tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hƣớng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật Địa chất  
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Môn học bao gồm các kiến thức về thành phần và cấu trúc của Trái Đất nói 

chung và của vỏ Trái Đất nói riêng; các tác dụng địa chất nội sinh đã hình thành trạng 
thái bề mặt Trái đất và các tác dụng địa chất ngoại sinh làm thay đổi bề mặt Trái Đất 
theo thời gian. Các kiến thức tổng quan về khoáng vật, các nhóm đá cấu tạo nên Vỏ 
Trái đất cũng đƣơc giới thiệu trong môn học. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học 
phần 
(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Kiến thức nhận biết, phân loại các quá trình và 
hiện tƣợng địa chất chung. 

ELO2, ELO3 

CG2 
Kiến thức xác định điều kiện, nguyên nhân phát 
sinh và đề xuất giải pháp khả thi. 

ELO2, ELO3, ELO5, 
ELO6, ELO7 

CG3 
Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm trong phòng 
và hiện trƣờng 

ELO4, ELO12 

CG4 
Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và 
trách nhiệm công dân 

ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học 

có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên biết đặc điểm cấu tạo trái đất, thành 
phần vật chất trái đất (Nhớ) 

ELO2, ELO3   

CELO2 
Sinh viên biết phân loại các quá trình Địa 
chất x y ra trên vỏ trái đất (Hiểu) 

ELO3, ELO6, 
ELO7  

CELO3 
Sinh viên biết vận dụng các dạng tài liệu địa 
chất chung trong học tập và nghiên cứu khoa 
học (Áp dụng) 

ELO5, ELO7 

CELO4 
Sinh viên phân tích, đánh giá, dự báo các đối 
tƣợng địa chất chung (Phân tích) 

ELO6, ELO7 

CELO5 
Sinh viên đề xuất các giải pháp nghiên cứu 
thực hành đạt hiệu quả cao (Phân tích, vận 
dụng) 

ELO6, ELO7 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần 

(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 L H H L L L L M M L M M M M M 

CELO2 L L H L L H H M M L M M M M M 

CELO3 L L L L H L H M M L M M M M M 

CELO4 L L L L L H H M M L M M M M M 

CELO5 L L L L L H H M M L M M M M M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

- Phƣơng pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR hiểu đƣợc các khái niệm, 
định luật từ đó có cơ sở để phân loại, nhận biết, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các 
giải pháp khả thi đối với các hiện tƣợng địa chất trong tự nhiên.  

- PP hoạt động nhóm: Giúp sinh viên đạt chu n đầu ra về kỹ năng làm việc 
theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, tƣơng tác 

- Phƣơng pháp học tập: Sinh viên nghe giảng bài trên lớp, trƣớc các buổi học 
có sự chu n bị cho bài mới, ôn lại bài cũ thông qua các bài tập/ tiểu luận đƣợc giao. 

 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30 %, bao gồm: 5 % phần thuyết trình nhóm và 5% chuyên cần 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   
Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
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5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 
[2] 

Nội dung 
đánh giá 

[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm 

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

[6] 

Phƣơng 
pháp 
đánh 
giá 
[7] 

Tỷ lệ 
(%) 
[8] 

A1. 
Đánh giá 

quá 
trình 

A1.1. 
Chuyên 

cần, thái độ 
học tập 

Kiến 
thức, kỹ 
năng 

CELO1, 
CELO2, 
CEL3,  
CELO4, 
CELO5 

10/ 10 tuần 

Tham dự 
lớp học 
đầy đủ, 
tích cực 

PP quan 
sát 

 

10% 
A1.2. Bài 
báo cáo 

(sermina) 

Kiến 
thức, k 
năng 

CELO1, 
CELO2, 
CEL3,  
CELO4, 
CELO5 

1/tuần thứ 
10 

Khoa học, 
logic 

PP quan 
sát 

A2. 
Đánh giá 
giữa kỳ 

Bài kiểm 
tra 45 phút 

Kiến thức 
chƣơng 1, 
2, 3, 4, 5 

CELO1, 
CELO2, 
CEL3,  
CELO4, 
CELO5 

1/ tuần thứ 
5 

3 câu/10 
điểm 

Tự luận 
20% 

 

A3. 
Đánh giá 
cuối kỳ 

Bài thi cuối 
khóa 60 

phút 

Kiến thức 
toàn khóa 

học 

CELO1, 
CELO2, 
CEL3,  
CELO4, 
CELO5 

1/ kỳ thi 
kết thúc 
học phần 

5 câu/10 
điểm 

Tự luận 70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

1 

Chƣơng 1. Mở đầu   
A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Địa chất học và nội dung nghiên cứu 
II. Phƣơng pháp nghiên cứu của địa chất 
học 
III. Đối tƣợng nghiên cứu của ĐCĐC 
IV. Địa chất học và các khoa học khác 
V. Các khoa học Địa chất 
V.1. Nhóm nghiên cứu thành phần vật 
chất của Trái đất 
V.2. Nhóm nghiên cứu lịch sử và sự vận 
động của Trái đất 
V.3. Nhóm địa chất ứng dụng 
 

Thuyết trình 
CELO1, 
CELO2 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

B- Các nội dung cần tự học ở nhà 

Học các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

Chƣơng 2. NGU N G C TRÁI ĐẤT  

CELO1, 
CELO2 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. THIÊN HÀ 
II. HỆ MẶT TRỜI (trƣớc 8/2006) 
1. MẶT TRỜI 
2. CÁC HÀNH TINH 
3. PH N LOẠI 
3.1 Theo thành phần vật chất 
3.2 Theo kích thƣớc 
3.3 Theo vị trí tƣơng đối với Mặt trời 
3.4 Theo lịch sử 
4. CÁC THIÊN THỂ 
4.1 SAO THỦY (MERCURY) 
4.2 SAO KIM (VENUS) 
4.3 SAO HỎA (MARS) 
4.4 SAO MỘC (JUPITER) 
4.5 SAO THỔ (SATURN) 
4.6 HẢI VƢƠNG TINH (NEPTUNE) 
4.7 ĐAI TIỂU HÀNH TINH 
4.8 TIỂU HÀNH TINH  
4. 9 MẶT TRĂNG  
4. 10 SAO CHỔI 
4.11 THIÊN THẠCH 
III. NGUỒN GỐC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ 
HỆ MẶT TRỜI 
1. Giả thuyết Kant- Laplace 
2. Giả thuyết ngẫu biến 
3. Giả thuyết Otto Schmidth (1891- 
1956) 
4. Giả thuyết V. G. Fesenkov (1889- 
1972) 
5. Giả thuyết tinh vân Mặt trời 
6. Nguồn gốc và sự phân dị của Trái đất 
(TĐ) khởi thủy 
6.1- Thuyết bồi tụ đồng hình 
6.2- Thuyết bồi tụ dị hình 
6.3 Cấu tạo Trái đất  
 

Thuyết trình 

B- Các nội dung cần tự học ở nhà 
(Chƣơng 1) 
Học các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

2 

Chƣơng 3. ĐẶC ĐIỂM TRÁI ĐẤT 

A- Các nội dung chính trên lớp  
I. Hình dạng, kích thƣớc, hình thái bề 
mặt của Trái đất 
1. Hình dạng 
2. Kích thƣớc Trái đất 
3. Hình thái bề mặt Trái đất 
3.1. Địa hình lục địa 
3.2. Địa hình đáy đại dƣơng 
II. Các quyển ngoài Trái đất 
1. Khí quyển 
2. Thuỷ quyển 
3. Sinh quyển 
III. Cấu tạo bên trong và đặc điểm vật 
chất tạo thành Trái đất 
1. Vỏ Trái đất 
2. Manti 
3. Nhân 
IV. Tính chất vật lý của Trái đất 
1. Trọng lực 
2. Tỷ trọng và áp lực của Trái đất 
3. Nhiệt của Trái Đất 
4. Địa từ 
V. Thành phần hoá học của Trái Đất 
 

Thuyết trình  

B- Các nội dung cần tự học ở nhà 
Học các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

Chƣơng 4. VỎ TRÁI ĐẤT 
A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Cấu tạo vỏ Trái đất 
1. Vỏ lục địa 
2. Vỏ đại dƣơng 
II. Khái niệm về thuyết đẳng tĩnh 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

III. Thành phần vật chất Vỏ Trái đất 
1. Các nguyên tố trong vỏ Trái đất 
2. Khoáng vật 
3. Đá 
3.1 Đá magma 
3.3 Đá biến chất 
4. ĐỊA TẦNG HỌC & THỜI GIAN ĐỊA 
CHẤT 
4.1 Khái niệm thời gian địa chất 
4.2 Nguyên lý địa tầng học 
4.3. Phân loại địa tầng  
4.4 Đối sánh địa chất 
4.5 Cột địa tầng 
4.6. Tuổi tuyệt đối 
4. 7. Tuổi của Trái đất 
 

Thuyết trình 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B- Các nội dung cần tự học ở nhà                            
Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 

3 Kiểm tra giữa kỳ (2 tiết) Tự luận  

4 

Chƣơng 5. TÁC D NG PHONG HOÁ   

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm về phong hóa 
II. Các quá trình phong hóa bao gồm:  
1- Phong hóa tàn dƣ:  
1.1- Phong hóa vật lý (Phong hóa cơ 
học) 
1.2. Phong hoá hoá học 
2- Phong hóa thấm đọng 
3- Phong hóa bị chôn vùi 
4- Phong hóa do sinh vật  
III. Tốc độ phong hoá và các nhân tố ảnh 
hƣởng đến phong hoá 
IV. Tính giai đoạn và tính phân đới trong 
quá trình phong hoá 
IV.1 giai đoạn phong hóa 
IV.2 Vỏ phong hoá  
V- THỔ NHƢỠNG 

Thuyết trình CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Học các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 
quan 

5 Chƣơng 6. TÁC D NG ĐỊA CHẤT   
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

CỦA GIÓ 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm về tác dụng địa chất của gió 
II. Tác dụng phá huỷ của gió 
1. Tác dụng thổi mòn  
2. Tác dụng mài mòn  
3. Những sản ph m và địa hình có liên 
quan 
III. Tác dụng vận chuyển của gió 
IV. Tác dụng trầm tích của gió 
V. Hiện tƣợng sa mạc hoá 
 

Thuyết trình CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 

6 
Chƣơng 7. TÁC D NG ĐỊA CHẤT 
CỦA DÒNG NƢỚC CHẢ  TR N 

MẶT 

  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm chung về dòng nƣớc chảy 
II. Tác dụng địa chất của dòng chảy tạm 
thời; 
III. Tác dụng địa chất của dòng chảy 
thƣờng xuyên - Khái niệm về sông;  
IV. Tác dụng xâm thực của sông  
V. Tác dụng vận chuyển của sông 
VI. Tác dụng trầm tích của sông 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  

                       

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

7 
Chƣơng 8. TÁC D NG ĐỊA CHẤT 

CỦA NƢỚC DƢỚI ĐẤT 

 

  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm chung về nƣớc dƣới đất 
(NDĐ) 
Định nghĩa 
Trạng thái NDĐ 
Nguồn gốc NDĐ 
Điều kiện tàng trữ & chuyển động của 
NDĐ 
Phân loại NDĐ 
II. Tác dụng địa chất của NDĐ 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

Tiềm thực cơ học 
Tiềm thực hóa học- karst hóa 
 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

7  hươ   9. TÁC D NG ĐỊA CHẤT 
CỦA BIỂN VÀ Đ I DƢƠNG 

  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. KHÁI NIỆM CHUNG 
1. Các khu vực địa hình của biển 
2. Thành phần hóa học của nƣớc biển 
3. Sinh vật biển 
4. Chuyển động của nƣớc biển 
II. TÁC DỤNG PHÁ HOẠI CỦA BIỂN 
VÀ CÁC ĐỊA HÌNH CÓ LIÊN QUAN 
1. Tác dụng xâm thực của biển 
2. Tác dụng phá hoại của sóng biển 
III. TÁC DỤNG VẬN CHUYỂN CỦA 
BIỂN 
1. Phƣơng thức vận chuyển của nƣớc 
biển 
2. Các loại vận chuyển 
IV. TÁC DỤNG TRẦM TÍCH CỦA 
BIỂN 
1. Những nhân tố ảnh hƣởng đến trầm 
tích biển 
2.Trầm tích ở đới ven bờ 
3. Trầm tích ở biển nông 
4.Trầm tích ở vùng biển sâu 
5. Trầm tích ở vùng biển thẳm 
V. DÕNG XOÁY 
1. Tác dụng xâm thực và vận chuyển của 
dòng chảy 
2. Tác dụng trầm tích của dòng xoáy 
 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

8 
Chƣơng 10. TÁC D NG ĐỊA CHẤT 

CỦA H  VÀ ĐẦM LẦ  
  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Hồ và đặc điểm của hồ 
1. Quy mô của các hồ rất khác nhau 
2. Hoạt động địa chất của hồ 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

II. Đầm lầy và sự hình thành than bùn 
 

CELO5 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

8 Chƣơng 11. SỰ DỊCH CHU ỂN 
KH I   

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm dịch chuyển khối 
II. Các nhân tố ảnh hƣởng đến dịch 
chuyển khối 
1. TRỌNG LỰC 
2. ĐỘ DỐC CỦA SƢỜN 
3. NƢỚC 
4. VẬT LIỆU KHỐI TRƢỢT 
5. CÁC NH N TỐ KHÁC 
III. Thành phần khối trƣợt 
IV. Các kiểu dịch chuyển khối 
1. CHẢY (flow) 
3. RƠI/LỞ/SỤP ĐỔ (fall) 
 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

9 
Chƣơng 12. CHUYỂN ĐỘNG KIẾN 

T O VÀ BIẾN D NG CỦA VỎ 
TRÁI ĐẤT CHU ỂN KH I 

  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. KHÁI NIỆM VỀ CÁC CHUYỂN 
ĐỘNG KIẾN TẠO 
II. CÁC BIỂU HIỆN CỦA CHUYỂN 
ĐỘNG KIẾN TẠO 
III. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO 
IV. LỚP ĐÁ VÀ THẾ NẰM CỦA LỚP 
ĐÁ 
1. LỚP ĐÁ 
2. CÁC YẾU TỐ THẾ NẰM 
V. KHÁI NIỆM VỀ SỰ BIẾN DẠNG 
CỦA ĐÁ 
VI. BIẾN DẠNG UỐN NẾP VÀ CÁC 
CẤU TẠO UỐN NẾP 
1. CÁC YẾU TỐ CỦA NẾP UỐN 
2. NẾP UỐN 
3. NẾP UỐN DIAPIA & CẤU TẠO 
VÕM MUỐI 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

VII. BIẾN DẠNG PHÁ HỦY 
1. CÁC YẾU TỐ CỦA ĐỨT GÃY 
2. CÁC LOẠI ĐỨT GÃY 
3. TRƢỜNG ỨNG SUẤT TRONG 
ĐỨT GÃY 
4. ĐỨT GÃY THUẬN 
5. ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH 
6. ĐỨT GÃY TRƢỢT BẰNG PHẢI 
7. CÁC DẠNG KHE NỨT  
VIII. Ý NGHĨA VIỆC N/C KIẾN TẠO 
IX. KIẾN TẠO MẢNG 
1. CÁC MẢNG THẠCH QUYỂN 
2. CÁC BỐI CẢNH KIẾN TẠO 
3. CÁC KIỂU RANH GIỚI MẢNG 
4. CHU KỲ KIẾN TẠO 
 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

10 Chƣơng 13. HO T ĐỘNG MAGMA   

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm về magma 
II. Núi lửa 
III. Hoạt động xâm nhập của magma 
IV. Sự diễn biến của magma 
V.  Quy luật phân bố của hoạt động 
magma xâm nhập 
VI. Vai trò của magma trong sự thành 
tạo khoáng sản 
 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

10 Chƣơng 14. TÁC D NG BIẾN CHẤT   

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. Khái niệm về biến chất  
II. Các nhân tố gây biến chất: nhiệt độ, 
p, chất lƣu 
III. Các phƣơng thức biến chất: tái kết 
tinh, tái kết hợp, trao đổi biến chất 
IV. Phân loại biến chất: biến chất tiếp 
xúc, biến chất nhiệt, biến chất tiếp xúc 
trao đổi, biến chất động lực, biến chất 
khu vực 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 



12 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

10 Chƣơng 15. ĐỘNG ĐẤT   

 

A- Các nội dung chính trên lớp 
I. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG ĐẤT 
1. Các yếu tố động đất 
2. Sóng động đất và sự truyền sóng 
3. Cấp động đất 
4. Cƣờng độ động đất- Quy mô động đất 
III. Phân loại nguồn gốc động đất 
IV. Các giai đoạn của động đất 
V. Phân bố động đất 
VI. Động đất ở Việt Nam 
VII. Tai biến động đất 
VIII. Dự báo tai biến động đất 
 

Thuyết trình 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
B- Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 Các nội dung trên 

Đọc sách và tra cứu 
các nội dung liên 

quan 
 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Chƣơng 1 H M L L L 

Chƣơng 2 H M M H M 

Chƣơng 3 H H H H H 

Chƣơng 4 H H H H H 

Chƣơng 5 H H H H H 

Chƣơng 6 H H H H H 

Chƣơng 7 H H H H H 

Chƣơng 8 H H H H H 

Chƣơng 9 H H H H H 

Chƣơng 10 H H H H H 

Chƣơng 11 H H H H H 
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Chƣơng 12 H H H H H 

Chƣơng 13 H H H H H 

Chƣơng 14 H H H H H 

Chƣơng 15 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1 Tài liệu chính 

1. Huỳnh Thị Minh Hằng (chủ biên và nnk), Địa chất cơ sở biên dịch từ 
Physical Geology của Shel Judson và Marvien E. Kauffman, Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011. 

7.2 Tài liệu tham khảo 

1. Tống Duy Thanh (chủ biên và nnk), Giáo trình Địa chất cơ sở, Nhà 

xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. 
2. D.A. Berkman, Field Geologists’ Manuel, The Australasian Institute of 

Mining and Metallurgy, 1989. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trƣờng 
hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp 
lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi nhƣ 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy. 
Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 
5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không đƣợc tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hƣởng đến ngƣời khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không đƣợc ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị nhƣ điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đƣợc thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trƣờng thì đƣợc thực hiện theo quy chế học vụ của Trƣờng Đại học Tài nguyên 
và Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh. 
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9. Giảng viên giảng dạy môn học: ………………….. 
10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN       NGƢỜI BI N SO N 
 
 
 
 
 

B i Thế Vinh 
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 ộc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 
 Ề CƢƠ   C     Ế   ỌC P Ầ   

Học phần: CƠ  Ở  Ả   ƢƠ    ỌC 
Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1.  hông tin tổng quát ( eneral information) 

 Tên học phần: C  SỞ HẢI DƯ NG HỌC 

Tiếng Việt: C  sở hải d  ng học 

Tiếng Anh: Introduction to oceanography 

Mã số học phần:  211114401 

Thời điểm tiến hành: Học    3 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc  hối  iến thức/ ỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại c  ng 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức c  sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần  hóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 29 tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết h ớng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều  iện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Vật lý đại c  ng, Toán cao cấp 1 

Học phần song hành:  

Điều  iện  hác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo 
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2. Mô tả học phần (Course  escription) 
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức c  bản về các quá trình vật lý 

và các quá trình động lực của đại d  ng, bao gồm tính chất hóa học, vật lý của n ớc 
biển; các hiện t ợng sóng, thủy triều, chuyển động xáo trộn theo ph  ng ngang và 
ph  ng đứng hay do các lực nội sinh và t  ng tác của các yếu tố bên ngoài. 

3. Mục tiêu học phần (Course  oals) 
Mục 

tiêu học 
phần 
(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 
C    (ELOs) 

CG1 Xác định quy luật phân bố n ớc và lục địa ELO2,ELO3, 
ELO8 

CG2 Xác định những tính chất vật lý của n ớc đại d  ng  ELO2, ELO3, 
ELO8 

CG3 Giải thích các hiện t ợng chuyển động của n ớc ELO6, ELO7 
CG4 Phân tích các lực gây ra chuyển động của n ớc trong 

đại d  ng 
ELO6, ELO7 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra HP 

[1] 

Mô tả C R học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
C    [3] 

CELO1 Trình bày các quy luật phân bố của các yếu tố vật lý của 
n ớc biển 

ELO 2, ELO3, 
ELO8 

CELO2 Mô tả các tính chất vật lý của n ớc đại d  ng ELO2, ELO3, 
ELO8 

CELO3 Phân biệt các lực tác động gây ra sự chuyển động của n ớc 
trong đại d  ng 

ELO6, ELO7 

CELO4 Giải thích các nguyên nhân gây ra chuyển động của n ớc ELO6, ELO7 
 

Ma trận mối quan hệ giữa C R học phần (CE  s)  và C R của C    (E  s) 

C R  P 

C R của C    

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H M M M M H M M M M M M M 

CELO2 M H H M M M M H M M M M M M M 

CELO3 M M M M M H H M M M M M M M M 

CELO4 M M M M M H H M H M M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M M H M 
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H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phƣơng pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu đ ợc các kiến 
thức chuyên môn.  

PP2. Phƣơng pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt đ ợc chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
h ớng giải quyết;  

Phƣơng pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài tr ớc các buổi giảng; 

- Ph  ng pháp thuyết trình; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet. 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1  iểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đ ợc quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: 20% Điểm trung bình bộ phận và 10% Điểm quá 

trình học tập. 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70% 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2.  ánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

 ài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 
[2] 

 ội dung 
đánh giá  

 
[3] 

C R học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

 ố lần 
đánh giá / 
thời điểm  

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng pháp 
đánh giá 

 
[7] 

 ỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1.  ánh 
giá quá 
trình 

A1.30p Kiến thức CELO1 1 Bài  iểm 
tra 

PP viết 

10% 
A1.30p Kiến thức 

và  ỹ 
năng 

CELO2 2 Bài  iểm 
tra 

PP viết 

A1.30p Kiến thức 
và  ỹ 

CELO4 1 Bài  iểm 
tra 

PP viết 
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năng 
A2.  ánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.45p Kiến thức CELO1 
CELO2 
CELO3 

1 Bài  iểm 
tra 

PP thuyết 
trình 

20% 
 

A3.  ánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.60p Kiến thức CELO1 
CELO2 
CELO3 
CELO4 

1 Bài  iểm 
tra 

PP viết 

70% 

 

6.  ội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1-2 

C ƢƠ   1.   Ữ    Ẫ    Ệ   Ổ   
  Á   Ề  Ạ   ƢƠ   

Phƣơng pháp 
thuyết trình 

Phƣơng pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1. Phân bố n ớc và lục địa trên Trái đất 
1.2. Các đặc tr ng địa mạo và sự phân chia Đại 

d  ng Thế giới 
1.3. Đặc tr ng tổng quát của địa hình đáy đại 

d  ng 
1.4. Các trầm tích đáy đại d  ng 
1.5. Các đặc tr ng  hí hậu của các đại d  ng 
1.6. Tính địa đới của n ớc đại d  ng 

 CELO1 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1.5. Các đặc tr ng  hí hậu của các đại d  ng 
1.6. Tính địa đới của n ớc đại d  ng 

  

3-4 

C ƢƠ   2. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT 
VẬT LÝ VÀ HOÁ HỌC CỦA  ƢỚC BIỂN 

Phƣơng pháp 
thuyết trình 

Phƣơng pháp 
học dựa trên 
vấn đề 

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Cấu trúc phân tử của n ớc 
2.2 Các đặc tr ng vật lý c  bản của n ớc đại 
d  ng: Áp suất, nhiệt độ, mật độ 
2.3 Các đặc tr ng nhiệt c  bản của n ớc biển 
2.4 Một số tính chất khác của n ớc biển 
2.5 Độ muối và các tính chất hoá học của n ớc 

 CELO1 
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biển 
2.6 Thành phần hoá học n ớc đại d  ng 
2.7 Ô nhiễm hóa học n ớc đại d  ng 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

2.5 Độ muối và các tính chất hoá học của n ớc 
biển 
2.6 Thành phần hoá học n ớc đại d  ng 

  

4-5 

C ƢƠ   3. CÁC TÍNH QUÁ TRÌNH 
NHIỆT MUỐI VÀ CÁC KHỐ   ƢỚC 
 R     Ạ   ƢƠ   

Phƣơng pháp 
thuyết trình 

Phƣơng pháp 
học dựa trên 
vấn đề 

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Các dải cấu trúc của đại d  ng Thế Giới 
3.2 Sự phân tầng mật độ và độ ổn định thẳng 
đứng của n ớc đại d  ng 
3.3 Sự xáo trộn của n ớc đại d  ng. Sự xáo 
trộn đối l u và xáo trộn rối 

3.4 Khái niệm về các khối n ớc. Phân tích các 
khối n ớc trên c  sở các đ ờng cong T-S 

 CELO1 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

3.4 Khái niệm về các khối n ớc. Phân tích các 
khối n ớc trên c  sở các đ ờng cong T-S 

  

 iểm tra giữa kỳ   

6-7 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

C ƢƠ   4: DÒNG CHẢY VÀ HOÀN 
 Ƣ   ƢỚC  Ạ   ƢƠ   

4.1. Định nghỉa và phân loại dòng chảy 
4.2. Những lực c  bản tác động trong đại 
d  ng 
4.3. Lý thuyết dòng chảy trôi ổn định 
4.4. Lý thuyết các dòng chảy gradient 
4.5. Hoàn l u n ớc ven bờ 
4.6. Các dòng chảy nhiệt, muối 

Phƣơng pháp 
thuyết trình 

Phƣơng pháp 
học dựa trên 
vấn đề 

CELO3, CELO4 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

 Lý thuyết các dòng chảy gradient 
 Hoàn l u n ớc ven bờ 
 Các dòng chảy nhiệt, muối 

  

8-9 A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Phƣơng pháp 
thuyết trình 

CELO3, CELO4 
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C ƢƠ   5:  Ó    R     Ạ   ƢƠ   

5.1. Phân loại sóng và những yếu tố c  bản của 
sóng 
5.2. C  sở lý thuyết sóng trôcôit 
5.3. Lý thuyết sóng n ớc nông 
5.4. Lý thuyết thống kê và lý thuyết phổ sóng 

Phƣơng pháp 
học dựa trên 
vấn đề 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Lý thuyết thống kê và lý thuyết phổ sóng 
  

9-10 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

C ƢƠ   6: THỦY TRIỀ   R     ẠI 
 ƢƠ   

6.1. Phân loại thủy triều 
6.2. Các lực gây triều 
6.3. Thế của lực gây triều 
6.4. Thuyết t nh học thủy triều  
6.5. Thuyết động học thủy triều 

Phƣơng pháp 
thuyết trình 

Phƣơng pháp 
học dựa trên 
vấn đề  

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Thuyết t nh học thủy triều  
  

 n              

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và C R học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 
(sử dụng thang đo 3 cấp H, M, L) 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

 Module 1 H M L L 

Module 2 H M L L 

   Module 3 H M L L 

Module 4 M H L L 

Module 5 M H L L 

Module 6 M H L L 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7.  ài liệu học tập 

7.1.  ài liệu chính: 
1.  Lê Quang Toại, C  sở hải d  ng học tập 1, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2009. 

2. Phạm Văn Huấn, C  sở hải d  ng học, NXB KHKT Hà Nội, 1991. 



7 
 

7.2.  ài liệu tham khảo: 
1. V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch), Hải d  ng học đại c  ng, Tập 1 

– Các quá trình vật lý, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000. 

2. V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch), Hải d  ng học đại c  ng, Tập 2 
– Các quá trình động lực học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000. 

8.  uy định của học phần   
8.1. Quy địn  về   am dự lớp     

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong tr ờng 
hợp nghỉ học do lý do bất  hả  háng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay  hông có lý do đều bị coi nh  
 hông hoàn thành  hóa học và phải đăng  ý học lại vào học    sau. 

8.2. Quy địn  về  àn  v  lớp     

Học phần đ ợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ng ời học và ng ời dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh h ởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau  hi giờ học bắt đầu sẽ  hông đ ợc tham dự buổi học. 

Tuyệt đối  hông làm ồn, gây ảnh h ởng đến ng ời  hác trong quá trình học. 
Tuyệt đối  hông đ ợc ăn uống, nhai  ẹo cao su, sử dụng các thiết bị nh  điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đ ợc thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối  hông dùng vào việc  hác. 
8.3. Quy địn  về     vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo l u điểm,  hiếu nại điểm, chấm phúc tra,  ỷ 
luật tr ờng thì đ ợc thực hiện theo quy chế học vụ của Tr ờng Đại học Tài nguyên và 
Môi tr ờng TP. Hồ Chí Minh. 

9.  iảng viên giảng dạy môn học: ………………….. 
10.  gày phê duyệt: ………………….. 

 

 RƢỞ      A                        RƢỞ    Ộ MÔ             ƢỜ         Ạ  
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KTTV&BĐKH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CƠ SỞ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: CƠ SỞ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Tiếng Việt: Cơ sở khoa học biến đổi khí hậu 

Tiếng Anh: The basic Science of Climate change 

Mã số học phần:  131314401 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 3 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2   tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30tiết 

Số tiết lý thuyết: 21 tiết 
Số tiết bài tập: 3 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 3 tiết 
Số tiết thực tập: 0 tiết 
Số tiết hƣớng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 
Kiểm tra: 3 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa KTTV&BĐKH 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về Cơ sở khoa học Biến đổi khí 
hậu (các kiến thức về vật lý cơ bản cần thiết trong nghiên cứu Biến đổi khí hậu: Hệ 
thống khí hậu, Tƣơng tác Đại dƣơng – Khí quyển, Chu trình nƣớc, Bức xạ Mặt trời, 
Cân bằng bức xạ, Hiệu ứng nhà kính, Lực bức xạ, Nguyên nhân BĐKH, vai trò của 
con ngƣời, BĐKH trong quá khứ, mô hình hóa khí hậu, kịch bản khí hậu. Sinh viên 
hiểu khái niệm tác động của BĐKH, thích ứng, giảm thiểu, kiểm kê Khí nhà kính và 
đàm phán quốc tế trong BĐKH để chủ động tích cực trong ứng phó với BĐKH trong 
công việc và cuộc sống. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 Các kiến thức cơ bản về Biến đổi khí hậu ELO3  

CG2 
Kỹ năng thực hiện phân tích dữ liệu, thông tin về 
BĐKH 

ELO3, ELO6, ELO8 

CG3 
Kỷ năng làm việc độc lập/theo nhóm, khả năng 
lập kế hoạch và tổ chức công việc 

ELO12 

CG4 
Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp 
và trách nhiệm công dân 

ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 

Chuẩn đầu 
ra HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

 Kiến thức  

CELO1 
GHI NHỚ các khái niệm, các phƣơng pháp xác suất 
thống kê, downscaling ứng dụng trong nghiên cứu 
KTKH và BĐKH  

ELO3, ELO8  

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT phân tích xử lý dữ liệu KTKH và 
BĐKH (HIỂU) 

ELO6, ELO8 

CELO3 
ÁP DỤNG TÍNH TOÁN đƣợc các đặc trƣng xác suất 
thống kê của các dữ liệu KTTV 

ELO6, ELO7, 
ELO8  

 Kỹ năng  

CELO4 
HIỂU , VẬN DỤNG đƣợc các phân tích xử lý dữ liệu 
KTTV  

ELO6, ELO7, 
ELO8  

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  
CELO5 NHẬN DIỆN, CÓ THÁI ĐỘ trƣớc các đặc trƣng khí hậu ELO13, 
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và biểu hiện, đặc điểm BĐKH. ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 L L H L L L L H M L M M M M M 

CELO2 L L M L L H M H M L M M M M M 

CELO3 L L M L L H H H M L M M M M M 

CELO4 L L M L L H H H M L M M M M M 

CELO5 L L M L L L L L M L M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

(1). Phƣơng pháp thuyết trình (Lecturing)         

(2). Phƣơng pháp động não (Brainstorming)        

(3). Phƣơng pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)    

(4). Phƣơng pháp học dựa trên vấn đề (Problem based learning)                         

(5). Phƣơng pháp hoạt động nhóm (Group based learning)                                  

(6). Phƣơng pháp đóng vai (Role playing) 

(7). Phƣơng pháp học dựa vào dự án (Project based learning)                              

(8). Phƣơng pháp mô phỏng (Simualtion) 

(9). Nghiên cứu tình huống (Case studies)                                                           

(10). Phƣơng pháp tham quan thực tế (Fieldtrip/xem video)                                 

Tích cực tham gia (tham 100%-75%-50%-25%) 

 

Trang phục, hình thức trình bày, 
Hình thức trình chiếu 
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- Nội dung câu hỏi. 
- Mức độ câu hỏi 

- Số lƣợng câu hỏi (ít nhất 1 câu /1 bài báo cáo) 
(11). Phƣơng pháp học tập phục vụ cộng đồng         

(12). Phƣơng pháp Dạy học thông qua làm đồ án/ thực hành/thực tập     

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 40%, bao gồm:  

- Điểm chuyên cần, tích cực:  10% 
- Bài tập nhóm :  10% 
- Điểm kiểm tra giữa kỳ:  20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm    Bài tập lớn   Thực hành   
Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 60%, bao gồm: thi kết thúc học phần 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO9 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

Quan sát 

10% 

A1.2 : kiến kiến CELO 1, Tất cả các tích cực, PP viết: +Tự 
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tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

năng động, 
sáng tạo 

luận 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập nhóm 
trên 
lớp/15 – 
30 phút  

Chƣơng 
1,2 - 

Chƣơng 8: 
kiến 

thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng  

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

,  

1 lần / tuần : 
các tuần 
3,5,7,9,11,13 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: động 
não, Suy 
nghĩ - Từng 
cặp - Chia 
sẻ, học dựa 
vào dự án  

30% 

 A2.2 : Thi 
đề viết/ 
20-30 
phút 

Chƣơng 2, 
3,4,5,6,7 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5,  

1 lần / kỳ trình bày 
chi tiết, 
chính xác, , 
3-4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đáng 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3-4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận 

60% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn 
đầu ra 
của học 

phần 

1  

Chƣơng 1. Hệ thống khí hậu 
  

A/ Các nội dung:  

1.1 Lịch sử Trái đất và lịch sử 
khí quyển 

1.2 Thành phần  không khí 
1.3 Cơ chế truyền nhiệt 
1.4 Cấu trúc nhiệt của khí quyển 
1.5 Hoàn lưu chung khí quyển 
1.6 Các thành phần của hệ 
thống khí hậu 

 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair- pair-share)  

Bài tập lớn share)    

CELO1 
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B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

1.1 Lịch sử Trái đất và lịch sử 
khí quyển 

 

- Đọc và làm bài trước 
các buổi giảng; 

Chƣơng 2: Đại dƣơng thế giới   
CELO1, 

 
A/ Các nội dung:  

2.1. Các tính chất quan trọng 
của nước 

2.2. Cấu trúc phân tầng của Đại 
dương  

2.3. Các dòng chảy bề mặt của 
Đại dương 

2.4. Các dòng hải lưu toàn cầu 
trong Đại dương 

2.5. Chu trình nước 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

2.4.  Các dòng hải lưu toàn 
cầu trong Đại dương 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

Chƣơng 3: Tƣơng tác Đại 
dƣơng – Khí quyển 

 CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4,  

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

A/ Các nội dung:  

3.1. Các trao đổi ở mặt tiếp giáp 
Đại dương – Khí quyển  

3.2. Dao động Nam El Nino  

3.3. Các dao động khác của Đại 
dương và Khí quyển 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

 Mối tương quan giữa các yếu tố  
Đại dương – Khí quyển 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

2  Chƣơng 4: Chu trình carbon  CELO2, 
CELO3, 
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và ảnh hƣởng đến khí hậu CELO4, 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

CELO4, 
CELO5 

A/ Các nội dung:  

4.1. Các bể chứa carbon 

4.2. Chu trình carbon 

4.3. Sự acid hóa Đại dương 

4.4. Các không chắc chắn trong 
chu trình carbon 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Các bể chứa carbon tại Việt 
Nam, cho thảo luận trường hợp 
cụ thể 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

3  Chƣơng 5: Cân bằng bức xạ  CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

CELO4, 
CELO5 

A/ Các nội dung:  

5.1. Bức xạ Mặt trời  

5.2. Các định luật vật lý về bức 
xạ  

5.3. Cân bằng bức xạ Trái đất  

5.4. Hiệu ứng nhà kính 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Các định luật vật lý về bức xạ 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

CELO4, 
CELO5 

Chƣơng 6: Lực bức xạ  CELO4, 
CELO5 

CELO4, 
CELO5 

CELO4, 
CELO5 

A/ Các nội dung:  

6.1. Lực bức xạ  

6.2. Các khí nhà kính  

6.3. Các xon khí  

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    
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6.4. Sự thay đổi sử dụng đất  

6.5. Các yếu tố lực tự nhiên  

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Các yếu tố lực tự nhiên 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

4  Chƣơng 7: Khí hậu quá khứ  CELO4, 
CELO5 

CELO1 

 

A/ Các nội dung:  

7.1. Thời kỳ băng hà và Cổ khí 
hậu học 

7.2. Các đặc trưng quỹ đạo Trái 
đất và Thuyết Milankovitch 

7.3. Năm triệu năm khí hậu 

7.4. Một trăm ngàn năm Biến 
đổi khí hậu 

7.5. Biến đổi khí hậu trong kỷ 
Holocene và tác động của lịch 
sử con người 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Biến đổi khí hậu trong kỷ 
Holocene và tác động của lịch 
sử con người  

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

5  Chƣơng 8: Biểu hiện của Biến 
đổi khí hậu toàn cầu và tại 
Việt Nam 

  

A/ Các nội dung:  

8.1. Nhiệt độ 

8.2. Mưa 

8.3. Các hiện tượng thời tiết cực 
đoan 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

CELO1, 
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8.4. Mực nước biển 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Mối tương quan giữa các yếu tố 
khí hậu và BDKH 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

 

6  Chƣơng 9: Mô hình hóa khí 
hậu 

 CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4,  

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

A/ Các nội dung:  

9.1. Mô hình khí hậu toàn cầu 

9.2. Mô hình khí hậu khu vực 

9.3. Dự tính khí hậu khu vực 

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)   

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Mô hình khí hậu toàn cầu 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

7  Chƣơng 10: Kịch bản Biến đổi 
khí hậu 

 CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

CELO4, 
CELO5 

A/ Các nội dung:  

10.1. Định nghĩa Kịch bản Biến 
đổi khí hậu 

10.2. Các kịch bản qua các báo 
cáo đánh giá của IPCC 

10.3. Sự không chắc chắn của 
dự đoán khí hậu 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Kịch bản BDKH toàn cầu 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

8  Chƣơng 11: Kịch bản Biến đổi 
khí hậu toàn cầu và Việt Nam 

 CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 

CELO4, 
A/ Các nội dung:  Phƣơng pháp chủ động 
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11.1. Nhiệt độ 

11.2. Mưa 

11.3. Các hiện tượng thời tiết 
cực đoan 

11.4. Mực nước biển 

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

CELO5 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Mối tương quan giữa các yếu tố 
trong Kịch bản Biến đổi khí hậu 
toàn cầu và Việt Nam  

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

Chƣơng 12: Tác động của Biến 
đổi khí hậu 

 CELO4, 
CELO5 

CELO4, 
CELO5 

CELO4, 
CELO5 

A/ Các nội dung:  

12.1. Định nghĩa 

12.2. Tác động BĐKH đến các 
lĩnh vực 

12.3. Đánh giá tác động 

12.4. Xây dựng Kế hoạch hành 
động  ứng phó BĐKH 

Phƣơng pháp chủ động 
  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Xây dựng Kế hoạch hành động 
ứng phó BĐKH 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

9  Chƣơng 13: Thích ứng với 
Biến đổi khí hậu 

 CELO4, 
CELO5 

CELO1 

 

A/ Các nội dung: 

13.1. Định nghĩa 

13.2. Các loại thích ứng  

13.3. Các giải pháp thích ứng 

13.4. Lồng ghép thích ứng 

Phƣơng pháp chủ động  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Chƣơng 1 H  L L L L 

BĐKH vào kế hoạch phát triển 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

1.2.Thảo luận trường hợp cụ thể 
về  thích ứng BĐKH 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

Chƣơng 14: Giảm thiểu Biến 
đổi khí hậu  

 

CELO1, 

 
A/ Các nội dung: 

14.1. Định nghĩa 

14.2. Các giải pháp giảm thiểu  

14.3. Xây dựng lối sống xanh 

Phƣơng pháp chủ động  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Thảo luận trường hợp cụ thể lối 
sống xanh 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 

10  Chƣơng 15: Kiểm kê khí nhà 
kính và đàm phán quốc tế 
trong BĐKH 

 

 CELO4, 

CELO5 

A/ Các nội dung: 

15.1. Kiểm kê khí nhà kính 

15.2. Các giải pháp giảm thiểu  

15.3. Đàm phán quốc tế 

Phƣơng pháp chủ động  

Phƣơng pháp Suy nghĩ - 
Từng cặp - Chia sẻ (Think-
pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

Đàm phán quốc tế trong BDKH 

- Đọc và làm bài trước các 
buổi giảng; 
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Chƣơng 2 H M L L L 

Chƣơng 3 H L H L M 

Chƣơng 4 H H H H H 

Chƣơng 5 H H H H H 

Chƣơng 6 H H H H H 

Chƣơng 7 H M H H M 

Chƣơng 8 H M L H H 

Chƣơng 9 M H H H M 

Chƣơng 10 M M M H H 

Chƣơng 11 M M M H H 

Chƣơng 12 M M M H H 

Chƣơng 13 M M M H H 

Chƣơng 14 M M M H H 

Chƣơng 15 M M M H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
Bài giảng của giảng viên 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Giáo trình  Năng lƣợng tái tạo”, dành cho hệ Đại Học, Khối Ngành Công 

Nghệ,  Võ Viết Cƣờng, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2014.  
2. Giáo trình năng lƣợng và quản lý năng lƣợng, Hoàng Trí, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia TP.HCM, 2012  
3. Exergy, Energy, Environment and sustainable development, Elsevier, Ibrahim 

Dincer, Marc. A. Rosen, 2007 
4. Renewable resource and renewable energy, A Global Challenge, CRC Press, 

Mauro Graziani, Paolo Fornasiero, 2007. 

8. Quy định của học phần  
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trƣờng 
hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi nhƣ 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 
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Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không đƣợc tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hƣởng đến ngƣời khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không đƣợc ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị nhƣ điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đƣợc thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trƣờng thì đƣợc thực hiện theo quy chế học vụ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 
Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: Bảo Thạnh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA            TRƢỞNG BỘ MÔN       NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA TÀI NGUYÊN NƢỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: TÀI NGUYÊN NƢỚC ĐẠI CƢƠNG 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: TÀI NGUYÊN NƢỚC ĐẠI CƢƠNG 

Tiếng Việt: Tài nguyên nƣớc đại cƣơng 

Tiếng Anh: General water resources 

Mã số học phần:  221114100 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 3 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 22 tiết 
Số tiết bài tập: 5,5 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 1 tiết 
Số tiết thực tập: 0 tiết 
Số tiết hƣớng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 
Kiểm tra: 1,5 tiết 

Thời gian tự học: 60 tiết 
Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: - Thủy văn đại cƣơng 

Học phần song hành: - Môi trƣờng và con ngƣời 
Điều kiện khác:  
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Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tài nguyên nƣớc 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về các nguồn nƣớc trong tự nhiên, vai trò 

của tài nguyên nƣớc đối với con ngƣời, sinh vật, môi trƣờng; Ý nghĩa của tài nguyên 
nƣớc đối với các ngành kinh tế, Đặc điểm phân loại nguồn nƣớc và hệ thống sông 
ngòi. Ánh hƣởng của các điều kiện địa lý TN-XH tới tài nguyên nƣớc. Hiện trạng khai 
thác sử dụng và bảo vệ nguồn nƣớc, Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nƣớc và các 
giải pháp bảo vệ. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 

Cung cấp kiến thức về các nguồn nƣớc trong tự 
nhiên, vai trò của tài nguyên nƣớc đối với con ngƣời, 
sinh vật, môi trƣờng; Ý nghĩa của tài nguyên nƣớc 
đối với các ngành kinh tế. 

ELO3 

CG2 
Đặc điểm, phân loại nguồn nƣớc và hệ thống sông 

ngòi, ảnh hƣởng của các điều kiện địa lý TN-XH tới 
tài nguyên nƣớc 

ELO3 

CG3 
Hiện trạng khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn 

nƣớc.  ELO3 

CG4 
Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nƣớc và các 

giải pháp bảo vệ. ELO3, ELO6, ELO8 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 

Hiểu đƣợc kiến thức về các nguồn nƣớc trong tự nhiên, 
vai trò của tài nguyên nƣớc đối với con ngƣời, sinh vật, môi 
trƣờng; Ý nghĩa của tài nguyên nƣớc đối với các ngành kinh 
tế. 

ELO3 

CELO2 
Đặc điểm, phân loại nguồn nƣớc và hệ thống sông ngòi, 

ảnh hƣởng của các điều kiện địa lý TN-XH tới tài nguyên 
nƣớc 

ELO3, ELO8 

CELO3 Hiện trạng khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nƣớc. ELO3 

CELO4 
Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nƣớc và các giải pháp 

bảo vệ. 
ELO3, ELO6, 

ELO8  

CELO5 

Đánh giá đƣợc vai trò của tài nguyên nƣớc đối với con 
ngƣời và các ngành KT-XH, truyền đạt vấn đề và giải pháp 
tới ngƣời học, thực hiện tốt các công việc của cá nhân và tập 
thể trong các bài tập nhóm.  

ELO6, ELO7, 
ELO8 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần 

(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 L M H L M M M M M L M M M M M 

CELO2 L M H L M M M H M L M M M M M 

CELO3 L M H L M M M M M L M M M M M 

CELO4 L M H L M H M H M L M M M M M 

CELO5 L M M L M H H H M L M M M M M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 
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5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30 %, bao gồm: Lý thuyết và bài tập  

+ Hình thức đánh giá:  
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70 %, bao gồm: Lý thuyết và bài tập 

+ Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Hướng dẫn thực hiện: 
Các thành phần, các bài đánh giá, nội dung đánh giá thể hiện sự tương quan với 

các chuẩn đầu ra của học phần, số lần đánh giá, tiêu chí đánh giá, tỷ lệ % trọng số 
điểm 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 
[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm  

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
[7] 

Tỷ lệ 
(%) 
[8] 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

Chuyên 
cần 

Tham gia 
lớp học 

CELO5 10 Tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát  

10% 

Bài tập cá 
nhân 

Theo nội 
dung của 
môn học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

Theo thực 
tế. 

-  Tích cực, 
năng động 
- Bài làm 
đáp ứng yêu 
cầu giảng 
viên 

PP viết 
PP phỏng 
vấn 

 

Bài tập 
nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

1 Đáp ứng 
yêu cầu 
giảng viên 

PP viết 
PP phỏng 
vấn 

A2. Đánh 
giá giữa 

kỳ 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

1 Thang điểm 
trong đáp 
án 

PP viết 
 20% 
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A3. Đánh 
giá cuối 

kỳ 

Thi cuối 
kỳ (tự 
luận) 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

1 Thang điểm 
trong đáp 
án 

PP viết 
 

70% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

1,2 

Chƣơng 1: CÁC KHÁI NIỆM   

Giới thiệu môn học (1 tiết) 
- Giới thiệu mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học 

- Giới thiệu nội dung, phƣơng pháp học 

- Giới thiệu các yêu cầu bài tập cá nhân, nhóm và các 
cách đánh giá kết quả học tập, rubric của môn học  

 

A/ Các nội dung chính trên lớp (6 tiết)  

1.1. Một số thuật ngữ thƣờng dùng 

1.2 Khái  niệm về tài nguyên nƣớc 

1.3 Khái niệm về phát triển bền vững tài nguyên nƣớc 

1.4 Tài nguyên nƣớc toàn cầu 

1.5 Tài nguyên nƣớc mặt Việt nam 

1.6. Tài  nguyên nƣớc của hệ thống sông ở Việt Nam  

(*) (Cinema – Địa hình địa mạo với hình thái sông 

ngòi và đặc điểm tài nguyên nƣớc; liên hệ địa 

phƣơng…) 

 

PPGD:Thuyết 
giảng 

 

 

 

 

- Phƣơng pháp 
thuyết trình 

- Phƣơng pháp 
động não 

- Phƣơng pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phƣơng pháp 
hoạt động nhóm 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung chính trên lớp (12tiết) 

- Tìm hiểu về văn bản pháp quy và thẩm quyền ban hành 

- Đọc giáo trình (quy định) 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet  
- Chuẩn bị bài thuyết trình theo nhóm 

 

CELO1, 
CELO5 

3,4,
5 

Chƣơng 2: TỔNG QUAN CHUNG TÀI NGUYÊN 
NƢỚC 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: (9tiết) 

2.1. Tài nguyên nƣớc và vai trò của tài nguyên nƣớc 

2.2. Ý nghĩa của tài nguyên nƣớc đối với các ngành kinh tế 

- Phƣơng pháp 
thuyết trình 

- Phƣơng pháp 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

2.3. Tài nguyên nƣớc toàn cầu 

2.2. Tài nguyên nƣớc Việt nam 

3.3. Tài  nguyên nƣớc của hệ thống sông ở Việt Nam 

2.4. Đặc điểm các nguồn nƣớc và hệ thống sông ngòi 

2.5 Các dạng tài nguyên nƣớc 

     2.5.1 Tài nguyên nƣớc mƣa 

     2.5.2 Tài nguyên nƣớc mặt 

     2.5.3 Tài nguyên nƣớc dƣới đất 

2.2 Sự biến đổi tài nguyên nƣớc 

     2.2.1 Sự biến đổi của tài nguyên nƣớc theo không gian 

     2.2.2 Sự biến đổi tài nguyên nƣớc theo thời gian 

2.3.  Quá trình tự làm sạch của nƣớc tự nhiên 

2.4 Chất lƣợng nƣớc 

     2.3.1 Chất lƣợng nƣớc mƣa 

     2.3.2 Chất lƣợng nƣớc mặt 

     2.3.3 Chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

     2.3.4 Chất luợng tài nguyên nuớc duới ảnh huởng các 
hoạt động kinh tế 

động não 

- Phƣơng pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phƣơng 
pháp hoạt 

động nhóm 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20 tiết) 

- Nhóm 1&2 chuẩn bị nội dung thuyết trình theo chủ đề; 
tập luyện ngôn ngữ “phi cơ thể” khi nói trƣớc đám đông. 

- Mỗi nhóm chuẩn bị 01 vấn đề về TNN (các loại nguồn 
nƣớc) 

Thi giữa kỳ (1tiết) 

- Tổng hợp và 

đọc các tài 
liệu có liên 
quan 

- Tìm hiểu 
các dạng 

TNN của VN. 

CELO1, 
CELO5 

6,7,
8 

Chƣơng 3: giơi thiệu về lƣu vực & Dòng chảy trên lƣu 
vực 

 
 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 tiết) 

3.1. Lƣu vực và sự hình thành dòng chảy trên lƣu vực 

3.1.1. Lƣu vực của một con sông 
3.1.2. Quá trình hình thành dòng chảy trên lƣu vực 
3.1.3. Đƣờng phân lƣu nƣớc mặt 

3.2. Các yếu tố khí hậu ảnh hƣởng đến dòng chảy trong 

- Phƣơng pháp 
thuyết trình 

- Phƣơng pháp 
động não 

- Phƣơng pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

CELO2, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

lƣu vực  

3.4. Bản chất của quá trình dòng chảy 

3.5. Đặc trƣng theo thứ tự thời gian của dòng chảy 

3.6. Đặc trƣng theo xác suất của dòng chảy 
3.7. Thảo luận nhóm 

- Phƣơng 
pháp hoạt 

động nhóm 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  (12 tiết) 

- Tìm các thí dụ minh họa. 
- Chuẩn bị bài thuyết trình theo nhóm 
- Chuẩn bị câu hỏi ôn tập chƣơng. 

- Phƣơng pháp 
thuyết trình 

- Phƣơng pháp 
động não 

CELO2, 
CELO5 

8,9,
10 

Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN 
NƢỚC 

 
 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  (6 tiết) 

3.1 tình hình ô nhiễm nguồn nƣớc 

3.2 Tranh chấp nguồn nƣớc 

3.3 Một số nội dung quản lý tài nguyên nƣớc  

3.4 Phát triển bền vững tài nguyên nƣớc. 

3.5. Các biện pháp bảo vệ nƣớc mặt khỏi nhiễm bẩn 

. 3.6. bài học kinh nghiệm 

- Phƣơng pháp 
thuyết trình 

- Phƣơng pháp 
động não 

- Phƣơng pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phƣơng 
pháp hoạt 

động nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: : (14 tiết) 

- Tìm các thí dụ minh họa. 
- Chuẩn bị bài thuyết trình theo nhóm 
- Chuẩn bị câu hỏi ôn tập chƣơng. 

- Phƣơng pháp 
thuyết trình 

- Phƣơng pháp 
động não 

 

CELO4, 
CELO5 

10 

Công bố điểm quá trình (1 tiết) 

Kiểm tra  (QUIZ) 

Hƣớng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc 

Thực hiện đánh giá chất lƣợng đào tạo 

Kiểm tra QUIZ 

CELO5 

CELO7 

CELO8 

CELO9 
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M H M H 

Module 3 M H M M H 

Module 4 M M M H H 

Module 5 M M H M H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
Nguyễn Thị Phương Loan Giáo trình tài nguyên nƣớc, NXB Đại học quốc gia Hà 

Nội 2005, 111 Tr. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
Vũ Văn Tuấn, Trần Thanh Xuân Tài nguyên nƣớc Việt Nam, NXB Nông nghiệp 

2003  

8. Quy định của học phần   

8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trƣờng hợp nghỉ 
học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

Sinh viên vắng quá 3 buổi học (>20% thời gian học) dù có lý do hay không có lý 

do đều bị coi nhƣ không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không đƣợc tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hƣởng đến ngƣời khác trong quá trình học. 

Tuyệt đối không đƣợc ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị nhƣ điện 

thoại (trừ khi đƣợc giảng viên cho phép), máy nghe nhạc trong giờ học. 
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Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đƣợc thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về tự học 

Sinh viên trƣớc và sau mỗi bài học trên lớp cần dành thời gian đọc bài, làm bài 

tập nhóm theo yêu cầu môn học 

Thời gian tự học dành cho môn học tối thiểu 90 tiết 

Sinh viên vắng 1 buổi học trên lớp tự học phần kiến thức vắng mặt và liên lạc với 

các bạn trong nhóm để học và bổ sung kiến thức 

Sinh viên phải làm các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và nộp trên đƣờng link 

google drive do giảng viên cung cấp đúng thời hạn quy định. 

8.4. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 

luật trƣờng thì đƣợc thực hiện theo quy chế học vụ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 

Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh. 

8.5. Quy định phản hồi thông tin 

Sinh viên tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên về 

môn học và chất lƣợng đào tạo của khoa theo địa chỉ dƣới đây vào cuối kỳ. 

9. Giảng viên phụ trách môn học 

- Giảng viên phụ trách môn học:  

- Nhóm giảng viên giảng dạy môn học:  

- Địa điểm liên lạc: Văn phòng Khoa Tài nguyên nƣớc – Phòng B203 – Trƣờng 

Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Tp.HCM - 236 B Lê Văn Sỹ - Phƣờng 01 – Quận 

Tân Bình – Tp HCM. 

10. Ngày phê duyệt: ……………………….. 

 

TRƢỞNG KHOA NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS Hồ Trọng Tiến 

 

 

 

GVC.ThS. Trần Ký 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: Tiếng Anh chuyên ngành tài nguyên môi trường 
Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: Anh văn chuyên ngành  
Tiếng Anh: English for natural resources and 

environment 

Mã số học phần:  131214400 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 3 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 03  tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 tiết 
Số tiết bài tập: 15 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 01 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chất môi trường 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Môn học tiếng Anh chuyên ngành trình bày những từ vựng chuyên ngành về tài 

nguyên và môi trường, những thuật ngữ chuyên môn, khái niệm, định nghĩa bằng tiếng 
anh. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Kiến thức các từ vựng/ cụm từ thuộc các lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

ELO3, ELO4, ELO7, 
ELO15 

CG2 
Kỹ năng đọc hiểu và dịch được tài liệu tiếng Anh 
chuyên môn. 

ELO3, ELO4, ELO7, 
ELO15 

CG3 
Kỹ năng cơ bản viết được những báo cáo kỹ thuật và 
bài báo chuyên ngành tiếng Anh 

ELO3, ELO4, ELO7, 
ELO15 

CG4 
Vận dụng cập nhật những kiến thức mới của chuyên 
ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh 

ELO3, ELO4, ELO7,  
ELO13, ELO15 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 
Biết các từ vựng / cụm từ thuộc các lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường 

ELO 7 

CELO2 
Nhớ quy tắc ngữ pháp cơ bản trong viết báo cáo khoa học 
bằng tiếng Anh 

ELO 7 

CELO3 Hiểu được các bài báo tiếng Anh chuyên ngành ELO 7, 
ELO15 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần 

(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 L M H H M M H M M M M M M M H 

CELO2 L M H H M M H M M M M M M M H 

CELO3 L M H H M M H M M M M M M M H 
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H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phƣơng pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các các 
từ vựng thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Từ đó Sinh viên có thể dứng 
dụng tromg việc đọc, hiểu, sử dụng vốn tiếng Anh chuyên ngành trong học tập và làm 
việc.  

PP học tập: Sinh viên nghe giảng bài trên lớp, trước các buổi học có sự chuẩn bị 
cho bài mới, ôn lại các từ vựng, cụm từ, điểm ngữ pháp. 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10 chuyên cần 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70 %, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 
[2] 

Nội dung 
đánh giá 

[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm 

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

[6] 

Phƣơng 
pháp 
đánh 
giá 
[7] 

Tỷ lệ 
(%) 
[8] 

A1. 
Đánh giá 

quá 
trình 

A1.1. 
Chuyên 

cần, thái độ 
học tập 

Kiến 
thức, kỹ 

năng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

10/ 10 tuần 

Tham dự 
lớp học 
đầy đủ, 
tích cực 

PP quan 
sát 

 
10% 

A2. 
Đánh giá 
giữa kỳ 

Bài kiểm 
tra 45 phút 

Kiến thức 
bài 1, 2, 

3,4 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

1/ tuần thứ 
4 

30/10 
điểm 

Trắc 
nghiệm 

20% 

 

A3. 
Đánh giá 

Bài thi cuối 
khóa 60 

Kiến thức 
toàn khóa 

CELO1, 
CELO2, 

1/ kỳ thi 
kết thúc 

[30 trắc 
nghiệm + 

Trắc 
nghiệm 

70% 
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cuối kỳ phút học CELO3 học phần 10 câu tự 
luận]/10 

điểm 

và 
Tự luận 

 
 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 

1 

Unit 1: What is geology (3 tiết) 

A/ Các nội dung chính học trên lớp  
1.1. Reading 
1.2. Grammar 
1.3. Writing 
1.4. Listening 
1.5.Vocabulary 
 

Thuyết trình 
CELO 1 
CELO 2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Ôn tập từ vựng và các điểm ngữ pháp 
của các bài vừa học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

2 

Unit 2: Minerals and Rocks (3 tiết) 
2.1. Reading 
2.2. Grammar 
2.3. Writing 
2.4. Listening 
2.5.Vocabulary 

 
 

Thuyết trình 
CELO 1 
CELO 2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 
 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

3 Bài tập thực hành/thuyết trình  CELO 3 

4-5 

Unit 3: Introduction to ocean and sea  

A/ Các nội dung chính học trên lớp  
3.1. Reading 
3.2. Grammar 
3.3. Writing  
3.4. Listening 
3.5. Vocabulary 

Thuyết trình 
CELO1  
CELO2 

 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Đọc sách và tra cứu các CELO1 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Listening 
- Vocabulary 
- Quiz 

nội dung liên quan CELO2 
 

6 Bài tập thực hành/thuyết trình  CELO 3 

7 

Unit 4: Water Power 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
4.1. Reading 
4.4. Grammar 
4.3. Writing 
4.4. Listening 
4.4.Vocabulary 

 
 

  

 Midterm test (1 tiết) Trắc nghiệm 
CELO 1 
CELO 2 
CELO 3 

8  Unit 5: Water Use and Hydraulic 
Engineering 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
5.1. Reading 
5.5. Grammar 
5.3. Writing 
5.4. Listening 
5.5.Vocabulary 

 

Thuyết trình  
CELO 1 
CELO 2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

9 Bài tập thực hành/thuyết trình  CELO 3 

10 

Unit 6: Introduction to the 
Atmosphere 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
6.1. Reading 
6.6. Grammar 

Thuyết trình  
CELO 1 
CELO 2 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 
6.3. Writing 
6.4. Listening 
6.5.Vocabulary 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

11 

Unit 7: Wheather Analysis And Forecasting 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
7.1. Reading 
7.2. Grammar 
7.3. Writing  
7.4. Vocabulary 

Thuyết trình  

CELO 1 
CELO 2 

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 

- Listening 
- Vocabulary 

 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

12 Bài tập thực hành/thuyết trình  CELO 3 

13 

Unit 8: Floods 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
8.1. Reading 
8.2. Grammar 
8.3. Writing  
8.4. Vocabulary 

Thuyết trình  
CELO 1 
CELO 2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

14 

Unit 9: Climate change: Impacts, 
adapations and mitigations 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
9.1. Reading 
9.2. Grammar 
9.3. Writing 
9.4. Vocabulary 

Thuyết trình  CELO 1 
CELO 2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  Đọc sách và tra cứu các 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 
Ôn tập từ vựng/ cụm từ, điểm ngữ pháp 
đã học 

nội dung liên quan 

15 Bài tập thực hành/thuyết trình  CELO 3 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 

Unit 1 H H H 

Unit 2 H H H 

Unit 3 H H H 

Unit 4 H H H 

Unit 5 H H H 

Unit 6 H H H 

Unit 7 H H H 

Unit 8 H H H 

Unit 9 H H H 

Unit 10  H H H 

Unit 11 H H H 

Unit 12 H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Hoàng Thị Thanh Thủy – Trần Nguyễn Thị Nhất Vương, Tiếng anh chuyên 

ngành kỹ thuật địa chất, NXB ĐHQG.TPHCM. 

2. Bùi Công Quang, Trần Mạnh Tuân, English In Water Resources Engineering. 
NXB Xây Dựng, 2012. 

3. The Fifth Assessment Report (AR5), IPCC, 2014 

4. WMO (1995), The Atmoshere, WMO. 

5. Nguyễn Thị Lê Phi, Cấn Thu Văn, Bài giảng English for Hydrology, Trường 
Đại học TN và MT TPHCM, 2015. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. BBC UK. The environment, the Earth and the universe. http:/www.bbc.co.uk 

2. Betty SA (2000) Understanding and Using English Grammar Workbook. 3rd 
ed. Published by pearson Education 

8. Quy định của học phần   
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8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: Nguyễn Thị Lê Phi 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG BỘ MÔN NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN  

BIỂN VÀ HÀI ĐẢO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: BẢN ĐỒ VÀ GIS 
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: BẢN ĐỒ VÀ GIS 

Tiếng Việt: Bản đồ và GIS 

Tiếng Anh: Map and GIS 

Mã số học phần:  160314151 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 4 

Loại học phần:   

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 29 tiết 
Số tiết bài tập: 30 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 01 tiết 

Thời gian tự học: 120 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Môn học bao gồm kiến thức về bản đồ học, các phương pháp thể hiện nội dung 

bản đồ; kiến thức về hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS; các 
thao tác để hiển thị và thành lập bản đồ chuyên đề từ trên phần mềm GIS. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 Giải thích các kiến thức về bản đồ học và GIS ELO2, ELO8 

CG2 Thu thập dữ liệu GIS thành lập bản đồ chuyên đề ELO5, ELO8 

CG3 
Xây dựng bản đồ chuyên đề bằng phần mềm GIS ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG4 Nhận thức vai trò của CSDL GIS trong QLTNMT ELO12, ELO13 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 

Chuẩn đầu 
ra HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 Tóm tắt được các kiến thức về bản đồ học và GIS ELO2, ELO8 
CELO2 Phân biệt được các loại bản đồ và dữ liệu không gian ELO6, ELO8 
CELO3 Thu thập được dữ liệu GIS thành lập bản đồ chuyên đề ELO5, ELO8 

CELO4 
Thành thạo các thao tác cơ bản trên phần mềm GIS ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 
CELO5 Nhận thức vai trò của CSDL GIS trong QLTNMT ELO12, 

ELO13 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 L H L L L M M H M L M M L L M 

CELO2 L M L L L H M H M L M M L L M 

CELO3 L M L L H M M H M L M M L L M 

CELO4 L M L L H M H H M L M M L L M 

CELO5 L M L L L M M M M L M H L L H 

 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
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5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa trên vấn đề  

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% Sự tham dự lớp học 20% Trắc nghiệm,  

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm  Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: 40% Bài thi cuối khóa thực hành trên máy tính và 
30% trắc nghiệm trên giấy 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Hướng dẫn thực hiện: 
Các thành phần, các bài đánh giá, nội dung đánh giá thể hiện sự tương quan với 

các chuẩn đầu ra của học phần, số lần đánh giá, tiêu chí đánh giá, tỷ lệ % trọng số 
điểm 

Thành 
phần 
đánh 
giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung đánh 
giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá 

/ thời 
điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

Sự tham 
dự lớp 
học/hàng 
ngày 

Thái độ toàn 
khóa học 

CELO5 Toàn 
thời gian 
khóa 
học 

Tích cực, 
tham dự 
đầy đủ 

PP điểm 
danh 

10% 
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A2. 
Đánh 

giá 
giữa kỳ 

Bài kiểm 
tra trắc 
nghiệm 
nhanh/20 
phút 

Kiến thức 
Chương 
1,2,3,4,5,6,7 

CELO 2,3,4 4 lần/kết 
thúc 
chương 
2,4,6,7 

40 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp 
án 

PP viết:  
Trắc 
nghiệm 
khách 
quan: 
nhiều lựa 
chọn 

20% 
 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

A3.1 Bài 
thi cuối 
khóa thực 
hành/60 
phút 

Kiến thức 
Chương 
1,2,3,4,5,6,7 

CELO1,2,3,4,5 1 lần/ 
hoàn 
thành 
khóa 
học 

5 câu 
thực 
hành/5 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp 
án. 

PP Viết: 
Thực hành 
phòng 
máy: hoàn 
thành các 
câu hỏi 
thực hành. 

40% 

A3.2 Bài 
thi cuối 
khóa trắc 
nghiệm/30 
phút 

Kiến thức 
Chương 
1,2,3,4,5,6,7 

CELO1,2,3,4,5 1 lần/ 
hoàn 
thành 
khóa 
học 

30 câu 
trắc 
nghiệm/5 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp 
án. 

PP viết:  
Trắc 
nghiệm 
khách 
quan: 
nhiều lựa 
chọn 

30% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 

 
 
1 

Giới thiệu môn học 
Chƣơng 1. Những khái niệm 

cơ bản về bản đồ học 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
trên vấn đề  

 

 

A/ Các nội dung:  

1.1 Định nghĩa, tính chất của 
bản đồ 

1.2 Phân loại bản đồ 

1.3 Các yếu tố của bản đồ 

CELO1 
CELO2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 

-Trái đất và hình dạng Trái đất 
-Lịch sử phát triển của bản đồ 
học 

CELO1 
CELO2 

 

2-4 

Chƣơng 2. Cơ sở toán học 
của bản đồ 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 

 

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  

CELO1 
CELO2 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 
2.1 Tỷ lệ bản đồ và phép chiếu 
bản đồ 

2.2 Phân loại các phép chiếu 
bản đồ 

2.3 Các hệ toạ độ của bản đồ 

2.4 Hướng dẫn cài đặt và giới 
thiệu giao diện phần mềm 
ArcGIS 

trên vấn đề  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  

-Sai số khi chiếu hình  

-Một số lưới chiếu bản đồ dùng 
cho bản đồ Việt Nam 

-Tải và xem hướng dẫn sử dụng 
phần mềm ArcGIS 

CELO1 
CELO2 

 
 

 

 

 

5-7 

Chƣơng 3: Ngôn ngữ bản đồ 
và tổng quát hóa bản đồ 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
trên vấn đề  

 

 

3.1 Ngôn ngữ bản đồ 

3.2 Hệ thống ký hiệu bản đồ 

3.3 Các phương pháp thể hiện 
nội dung bản đồ 

3.4 Tổng quát hoá nội dung 
bản đồ 

3.5 Hướng dẫn thao tác xem 
thông tin bản đồ trên ArcGIS 

CELO1 
CELO2 
CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  
-Bản đồ địa hình 

-Phân mảnh và đánh số hiệu 
bản đồ ĐH 

CELO1 
CELO2 

 

 
 

 

 

8-10 

Chƣơng 4: Tổng quan về GIS - Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
trên vấn đề  

 

 

A/ Các nội dung chính trên 
lớp 
4.1 Lịch sử của GIS 

4.2 Khái niệm 

4.3 Thành phần cơ bản của 
GIS 

4.4 Chức năng của GIS 

4.5 Một số ứng dụng thực tiễn 

CELO1 
CELO2 
CELO5 

 



6 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 
của GIS 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  
-Một số ứng dụng thực tiễn của 
GIS trong quản lý tài nguyên 
môi trường Biển đảo 

CELO1 
CELO2 
CELO5 

 

 
 

 

 

11-
13 

Chƣơng 5: Tổ chức dữ liệu 
trong GIS 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
trên vấn đề  

 

 

A/ Các nội dung chính trên 
lớp 
5.1 Mô hình dữ liệu vector, 
raster và mạng tam giác không 
đều 

5.2 Dữ liệu thuộc tính và thiết 
kế CSDL 

5.3 Thao tác với dữ liệu vector 
và raster trên ArcGIS 

CELO1 
CELO2 
CELO3 
CELO4 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  

-So sánh mô hình vector và 
raster 

-Chất lượng của dữ liệu 

CELO1 
CELO2 

 

 
 

 

14-
15 

Chƣơng 6: Thành lập bản đồ 
trên phần mềm GIS 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
trên vấn đề  

 

 

A/ Các nội dung chính trên 
lớp 
6.1 Biên tập bản đồ 

6.2 Xuất bản đồ 

6.3 Hướng dẫn biên tập bàn đồ 
trên ArcGIS 

CELO2 
CELO3 
CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  

- Xem thêm các thao tác biên 
tập bản đồ trên phần mềm 
ArcGIS 

 CELO2 
CELO3 
CELO4 

 
 

Chƣơng 7: Bản đồ chuyên đề - Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 
 

 

16-
18 

trên vấn đề  

A/ Các nội dung chính trên 
lớp 
7.1 Khái niệm về bản đồ 
chuyên đề 

7.2 Các phương pháp thu thập 
dữ liệu bản đồ chuyên đề 

7.3 Quy trình thành lập một 
bản đồ chuyên đề 

7.4 Thực hành nội dung tự học 
ở nhà 

 CELO1 
CELO2 
CELO3 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  

-SV chia nhóm để thảo luận 
trên lớp 
-Đưa ra những thông tin chyên 
đề có thể được dùng để thành 
lập bản đồ chuyên đề 

-Cách thức thu thập và xử lý 
thông tin chuyên đề đó 

-Áp dụng quy trình này để lập 
vào trường hợp cụ thể mà 
nhóm đã chọn 

 CELO1 
CELO2 
CELO3 
CELO5 

 
 

 

19-
20 

Chƣơng 8: Thành lập bản đồ 
chuyên đề trên phần mềm 
GIS 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp động não  

- Phương pháp học dựa 
trên vấn đề  

 

A/ Các nội dung chính trên 
lớp 
8.1 Xử lý dữ liệu thu thập 

8.2 Biên tập bản đồ chuyên đề 

8.3 Xuất bản đồ 

 CELO2 
CELO3 
CELO4 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  

-SV làm việc nhóm để thu thập 
thông tin chuyên đề 

-Xem lại các thao tác biên tập 
bản đồ trên phần mềm ArcGIS 

 CELO2 
CELO3 
CELO4 
CELO5 
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 
 

CELO5 

   Chƣơng 1 H H    

Chƣơng 2 H H    

 Chƣơng 3 H H H   

Chƣơng 4 H H   H 

Chƣơng 5 H H M H  

Chƣơng 6  M M H M 

Chƣơng 7 H M H  M 

Chƣơng 8  H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Lâm Quang Dốc, Phùng Ngọc Đĩnh, , Bản đồ học đại cương, NXB Đại học Sư 

Phạm, Hà Nội, 2006 

2. Trần Tấn Lộc, Bản đồ chuyên đề, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM, Tp. Hồ 
Chí Minh, 2005 

3. Vũ Xuân Cường, Vũ Minh Tuấn, Lý thuyết và thực hành GIS, NXB Khoa học 
và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2016 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trần Trọng Đức, GIS căn bản, Tp. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, Hồ Chí 

Minh, 2018 

2. K.A Xalisep (biên dịch Hoàng Phương Nga), Nhập môn bản đồ học, NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2005 

3. Korte, G., The GIS book: Understanding the value and implementation of 
geographic information systems, New Mexico, U.S.A, 1997 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 
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Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: …………………. 
10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: Kỹ năng nghề 
Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: Kỹ năng nghề  
Tiếng Anh: Employability Skill 

Mã số học phần:  190214301 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 4 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 18 tiết 
Số tiết bài tập:  6  tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm:  6  tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 01 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chất môi trường  
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Một số kiến thức thực hành về giao tiếp  soạn thảo đư c một số mẫu văn bản 

thông dụng trong đời sống và trong quản lý hành chính, viết báo cáo, trình bày báo 
cáo, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Kiến thức trong giao tiếp trong công việc, các 
loại văn bản hành chính 

ELO1, ELO9, ELO11, ELO12, 
ELO13, ELO14, ELO15 

CG2 
Kỹ năng thực hành giao tiếp và soạn thảo văn 
bản hành chính 

ELO1, ELO9, ELO11, ELO12, 
ELO13, ELO14, ELO15 

CG3 
Kỹ năng vận dụng giao tiếp và thực tế công 
việc, trình bày báo cáo, đồ án. 

ELO1, ELO9, ELO11, ELO12, 
ELO13, ELO14, ELO15 

CG4 
Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa 
học trong địa chất học 

ELO1, ELO9, ELO11, ELO12, 
ELO13, ELO14, ELO15 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có 

thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Vận dụng giao tiếp, nằm bắt tâm lý, tình 
huống trong công viêc 

ELO1, ELO9, ELO11, 
ELO12, ELO13, ELO14, 
ELO15 

CELO2 
Thực hành soạn thảo các loại văn bản đúng 
quy chuẩn 

ELO1, ELO9, ELO11, 
ELO12, ELO13, ELO14, 
ELO15 

CELO3 
Áp dụng các phương pháp nghiên cứu trong 
địa chất học cho thực hiện báo cáo, đồ án 

ELO1, ELO9, ELO11, 
ELO12, ELO13, ELO14, 
ELO15 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần 

(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 H L L M L L L L H M H H H H H 
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CĐR học 
phần 

(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO2 H L L M L L L L H M H H H H H 

CELO3 H L L M L L L L H M H H H H H 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

- PP. Phƣơng pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về các kiến thức về 
nguyên ứng ứng xử giao tiếp, biết các loại văn bản, cũng như phân biệt đư c các loại 
phương pháp ứng dụng trong nghiên cứu khoa học của ngành địa chất nói chung và 
các chuyên ngành trực thuộc nói riêng. 

- PP. Phƣơng pháp hoạt động nhóm: giúp đạt đư c chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

Phương pháp học tập: Nghe giảng trên lớp, tra cứu thông tin liên quan đến môn 
học. Thực hành giao tiếp theo các nguyên tắc đã đư c học, thực hành soạn thảo các 
loại văn bản hành chính 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đư c quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30 %, bao gồm: 10 % chuyên cần và 20% bài tiểu luận 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70 %, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 
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5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 
[2] 

Nội dung 
đánh giá 

[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm 

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

[6] 

Phƣơng 
pháp 
đánh 
giá 
[7] 

Tỷ lệ 
(%) 
[8] 

A1. 
Đánh giá 

quá 
trình 

Chuyên 
cần, thái độ 
học tập 

Kiến 
thức, kỹ 
năng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

10/ 10 tuần 

Tham dự 
lớp học 
đầy đủ, 
tích cực 

PP quan 
sát 

 
10% 

A2. 
Đánh giá 
giữa kỳ 

Bài tập tiểu 
luận 

Kiến thức 
bài 1, 2, 

3,4 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

2/ tuần thứ 
5 và 10 

Bài tiểu 
luận trình 
bày chính 
xác, khoa 
học và 

đúng quy 
định văn 
bản 

PP quan 
sát và 
phỏng 
vấn 

20% 
 

A3. 
Đánh giá 
cuối kỳ 

Bài thi cuối 
khóa 60 

phút 

Kiến thức 
toàn khóa 

học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3 

1/ kỳ thi 
kết thúc 
học phần 

4 câu hỏi/ 
10 điểm 

Tự luận 70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

1 

Chƣơng 1: Một số nguyên tắc 
trong giao tiếp  

  

A/ Các nội dung chính học trên 
lớp 
1.1. Khái niệm về giao tiếp 
1.2 Tâm lý giao tiếp  

Thuyết trình 
CELO1 
CELO2 
CELO3 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Thực hành kỹ năng giao tiếp với 
môi trường xung quanh, 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

2 

Chƣơng 1: Một số nguyên tắc 
trong giao tiếp (tiếp theo)   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.3 Nguyên tắc chính trong giao tiếp 
1.4 Thực hành giao tiếp 

Thuyết trình 
CELO1 
CELO2 
CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Tìm hiểu kỹ năng giao tiếp trong 
công sở 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

3 Chƣơng 2:  Văn bản hành chính 
Thuyết trình 

CELO1 
CELO2 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
2.1 Khái niệm về văn bản hành 
chính 
2.2 Phân loại văn bảnh hành chính 
2.3 Văn bảnh hành chính thông 
dụng và cách nhận diện 
2.4 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 
chính 

 

CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Ôn tập các nội dung đã học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

4 

Chƣơng 2:  Văn bản hành chính 
(tiếp theo)  

 
CELO1 
CELO2 
CELO3 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
Thực hành bài tập soạn thảo văn bản 
hành chính 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Thực tập soạn thảo các loại văn bản 

Phương pháp học dựa vào 
tình huống/ dự án 

5 

Chƣơng 2:  Văn bản hành chính 
(tiếp theo)  

CELO1 
CELO2 
CELO3 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
Thực hành bài tập soạn thảo văn bản 
hành chính 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Thực tập soạn thảo các loại văn bản 

Phương pháp học dựa vào 
tình huống/ dự án 

6 

Chƣơng 3:  Giới thiệu về phƣơng 
pháp nghiên cứu khoa học trong 
địa chất học 

 

CELO1 
CELO2 
CELO3 

A/ Các nội dung chính trên lớp 
3.1  Xây dựng đề cương nghiên cứu  
3.1.1. Phương pháp đọc và tìm tài 
liệu,  trích  dẫn tài liệu liên quan đến 
chuyên đề cần nghiên cứu 
 

Thuyết trình  

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Ôn tập các nội dung đã học 
 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

7 

Chƣơng 3:  Giới thiệu về phƣơng 
pháp nghiên cứu khoa học trong 
địa chất học (tiếp theo) 
 
A/ Các nội dung chính trên lớp 
3.1.2 Phương pháp khảo sát thực 
địa 
3.1.3. Phương pháp phân tích thí 
nghiệm    

Thuyết trình  CELO1 
CELO2 
CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Ôn tập các nội dung đã học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

8 Chƣơng 3:  Giới thiệu về phƣơng 
pháp nghiên cứu khoa học trong 
địa chất học (tiếp theo) 
 
A/ Các nội dung chính trên lớp 
3.1.4. Phương pháp xây dựng bản đồ 
3.1.5. Phương pháp xử lý số liệu  

Thuyết trình CELO1 
CELO2 
CELO3 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Ôn tập các nội dung đã học 

Đọc sách và tra cứu các 
nội dung liên quan 

9 Chƣơng 3:  Giới thiệu về phƣơng 
pháp nghiên cứu khoa học trong 
địa chất học (tiếp theo) 
A/ Các nội dung chính trên lớp 
Thực hành xây dựng phương pháp 
nghiên cứu áp dụng cho báo cáo, đồ 
án môn học  
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Hoàn thành bài tập tiểu luận 

Phương pháp học dựa vào 
tình huống/ dự án 

CELO1 
CELO2 
CELO3 

10 Chƣơng 3:  Giới thiệu về phƣơng 
pháp nghiên cứu khoa học trong 
địa chất học (tiếp theo) 
A/ Các nội dung chính trên lớp 
Thực hành xây dựng phương pháp 
nghiên cứu áp dụng cho báo cáo, đồ 
án môn học  
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Hoàn thành bài tập tiểu luận 

Phương pháp học dựa vào 
tình huống/ dự án 

CELO1 
CELO2 
CELO3 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 

Chƣơng 1 H H H 
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Chƣơng 2 H H H 

Chƣơng 3 H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản 2013. NXB Đại học 

Quốc Gia TP.HCM, 2013; 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
2.  Nguyễn Văn Tuấn, Phương pháp NCKH, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM, 

2013; 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 
h p nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và h p lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đư c thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không đư c tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không đư c ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đư c thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì đư c thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ………………….. 
10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
 



1 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA TÀI NGUYÊN NƢỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 
 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

      Tên học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Tiếng Việt: An toàn lao động 

Tiếng Anh: Labor safety 

Mã số học phần:  221114101 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 4 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt 
nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 20 tiết 
Số tiết bài tập: 0 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 09 tiết 
Số tiết thực tập: 0 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 
Kiểm tra: 01 tiết 

Thời gian tự học: 60 tiết 
Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tài nguyên nước 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm về tổ chức thi công, phương 

pháp thi công, phương pháp lập các loại kế hoạch tiến độ thi công, tiến độ ngang và 
mạng lưới, lập tổng mặt bằng thể hiện các công trình tạm phục vụ thi công. 
3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 Nắm vững những kiến thức cơ bản về an toàn lao động ELO1, ELO12, 
ELO14  

CG2 Lập biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 
cháy nổ trong công trình xây dựng 

ELO4, ELO7, 
ELO10 

CG3 Kỹ năng phòng chống và đảm bảo an toàn lao động, 
biện pháp phòng chống cháy nổ trong xây dựng 

ELO4, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường 
làm việc khác nhau 

ELO13, ELO14, 
ELO15 

 
4. Chuẩn đầu ra 

 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 
Nắm vững những kiến thức cơ bản về an toàn lao động ELO1, ELO12, 

ELO14  

CELO2 
Lập biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy 
nổ trong công trình xây dựng 

ELO4, ELO7, 
ELO10 

CELO3 
Kỹ năng phòng chống và đảm bảo an toàn lao động, biện 
pháp phòng chống cháy nổ trong xây dựng 

ELO4, ELO7, 
ELO10 

CELO4 
Làm việc độc lập; tổ chức và điều hành có hiệu quả trong làm 
việc nhóm 

ELO12  

CELO5 
Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm 
việc khác nhau  

ELO13, 
ELO14, 
ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR của CTĐT 

CĐR học 
phần 

(CELOs) 

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 H L L M L L M L M M M H M H M 

CELO2 M L L H L L H L M H M M M M M 

CELO3 M L L H L L H L M H M M M M M 

CELO4 M L L M L L M L M M M H M M M 

CELO5 M L L M L L M L M M M M H H H 

 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)  

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Phương pháp giảng dạy áp dụng theo quy định trong công văn số 03/CV-KMtr  
của khoa môi trường: 

(1). Phương pháp thuyết trình (Lecturing)              

(2). Phương pháp động não (Brainstorming)               

(3). Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)      

(4). Phương pháp học dựa trên vấn đề (Problem based learning)                         

(5). Phương pháp hoạt động nhóm (Group based learning)                                  

(6). Phương pháp đóng vai (Role playing) 

(7). Phương pháp học dựa vào dự án (Project based learning)                             

(8). Phương pháp mô phỏng (Simualtion) 

(9). Nghiên cứu tình huống (Case studies)                                                            

(10). Phương pháp tham quan thực tế (Fieldtrip/xem video)                                               

(11). Phương pháp Dạy học thông qua làm đồ án/ thực hành/thực tập     

5.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình (A1) 
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+ Trọng số: 30%, là trung bình cộng của điểm chuyên cần, thảo luận nhóm, 
thuyết trình nhóm và kiểm tra giữa kì. Điểm chuyên cần: vắng 01 buổi trừ 2 điểm, 
vắng 02 buổi trừ 4 điểm, vắng 03 buổi trừ 6 điểm và vắng 04 buổi trở lên 0 điểm và 
không được thi cuối kỳ.  

+ Hình thức đánh giá: (A2) 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  
+ Trọng số: 70% 

+ Hình thức thi: 
Tự luận   Trắc nghiệm  Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 
phần 
đánh 
giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội 
dung 

đánh giá  
 

[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá 

/ thời 
điểm  
[5] 

Tiêu 
chí 

đánh 
giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

Bài luận 
< 1000 
từ 

- Xác 
định 
kiến 
thức  
- Hiểu 
và phân 
tích tình 
huống 
thực tế 
- Kỹ 
năng 
viết báo 
cáo 

CELO1 
CELO2 
CELO6 
CELO7 
CELO9 

1 bài 
nộp 
cuối 
tuần 4 

Báo 
cáo nộp 
file trên 
mạng 
đúng 
thời 
hạn 

Nội 
dung 
đầy đủ 
xúc 
tích và 
cô 
đọng 

(Theo 
Rubric 
2) 

PP viết  
 

10% 

Bài tập 
tính 
toán 
thiết kế 

Tính 
toán 
theo bài 
toán 
thực tế: 
tính 
toán tỉ 
lệ trộn 
rác ủ 

CELO1 
CELO2 
CELO5 
CELO7 
CELO9 

Mỗi SV 
làm 1 
bài nộp 
vào cuối 
tuần 12. 
SV chỉ 
chọn 1 
trong 3 
bài toán 
quy 

Nộp 
bài 
đúng 
hạn 
trên 
mạng 

Tính 
toán 
đúng 

PP viết  
PP tính 
toán 

10% 
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theo tỉ 
lệ C/N,  
tính 
toán khí 
phát 
thải từ 
bãi rác, 
tính 
toán khí 
phát 
thải từ 
lò đốt 

định kết quả 
(Theo 
Rubric 
5) 

Báo cáo 
chuyên 
đề - Bài 
tập 
nhóm 

Tổng 
hợp 
kiến 
thức và 
kỹ năng 
sinh 
viên học 
theo 
tình 
huống, 
vấn đề, 
và 
thuyết 
trình 

CELO5 
CELO7 
CELO8 
CELO9 

Thuyết 
trình 
nhóm 
tuần 13, 
14,15 

Hiểu 
nội 
dung 
thuyết 
trình, 

Phân 
tích và 
đánh 
giá 
đúng 
sai 

(Theo 
Rubric 
3 và 4) 

PP phỏng 
vấn 

PP quan sát 
 

10% 
 

A2. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

Câu tự 
luận Tổng 

hợp 
kiến 
thức và 
kỹ năng 
sinh 
viên 

Từ 
chương 
1 đến 
chương 
10 

Tất cả từ 
CELO1 

Đến 
CELO2 

 

1 lần 
trong 90 
phút 

Hiểu, 
trả lời 
đúng 
phương 
pháp và 
đáp án  
(Theo 
Rubric 
2, 
Rubric 
5)  

PP Tự luận 

70% 

Câu trắc 
nghiệm 

PP Trắc 
nghiệm 
(Đúng/sai, 
điền 
khuyết, 
nhiều lựa 
chọn) 

Bài tập 
tính toán 

PP Bài tập, 
pp chuyên 
đề 
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6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

1 

Giới thiệu môn học (1 tiết) 
- Giới thiệu mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học 

- Giới thiệu nội dung, phương pháp học 

- Giới thiệu các yêu cầu bài tập cá nhân, nhóm và các 
cách đánh giá kết quả học tập, rubric của môn học  

 

PPGD:Thuyết 
giảng 

 

 

Chƣơng 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM (3 tiết) 

A/ Các nội dung chính trên lớp (3 tiết)  
1. Khái niệm chung 
1.1 Đường lối,chính sách về bảo hộ lao động của Đảng và 
Nhà nước 
1.1. Trách nhiệm các cấp, các ngành và  tổ chức công 

đoàn trong công tác bảo hộ lao động 

1.2. Thanh tra kiểm tra về BHLĐ 
 

- Phương pháp  
- Phương pháp 

động não 

- Phương pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phương pháp 
hoạt động nhóm 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (6 tiết) 
- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 1 

-  SV đọc trươc các kiến thức trong chương 2 

- Đọc giáo trình (quy định) 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet  

- Chuẩn bị bài thuyết trình theo nhóm 

 CELO1, 
CELO5 

2 

Chƣơng 2: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, NGUYÊN NHÂN TAI NẠN 
LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG (3 tiết) 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (3 tiết) 
12.1.  Phân tích về điều kiện lao động, tai nạn LĐ và bệnh 
nghề nghiệp 

2.2.  Phân tích điều kiện lao động ngành Xây dựng 
2.3.  Các phương pháp phân tích nguyên nhân tai nạn lao 
động 

 

- Phương pháp 
động não 

- Phương pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phương 
pháp hoạt 

động nhóm 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết) 
- Đọc giáo trình (quy định) 

- Tổng hợp và 
đọc các tài 

CELO1, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính Chuẩn 
đầu ra của 
học phần

- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 2 

 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet  

liệu có liên 
quan 

- Tìm hiểu 
các dạng 
VLXD 

3 

Chƣơng 3: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG (3 tiết) 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (3 tiết) 
3.1.  Phân loại các tác hại và bệnh nghề nghiệp trong xây 
dựng 

3.2.  Biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp 
3.3.  Điều kiện và khí hậu trong môi trường sản xuất 
3.4.  Biện pháp đảm bảo tiện nghi khí hậu 

 

- Phương pháp 
thuyết trình 

- Phương pháp 
động não 

- Phương pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết) 
- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 3 

- SV đọc trươc các kiến thức trong chương 4 

- Chuẩn bị câu hỏi ôn tập chương. 

  

4 

Chƣơng 4: CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TAI NẠN RỦI RO TRONG LAO ĐỘNG 
(6 tiết) 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6tiết) 

4.1. Ảnh huởng của tình trạng mệt mỏi và tu thế lao  
dộng 

4.2. Ảnh huởng của diều kiện khí hậu dối với co thể 

4.3. Bụi trong sản xuất  
4.4.  Phòng chống bụi trong lao động 

4.5. Chống tiếng ồn, rung động trong xây dựng 

4.6. Chiếu sáng trong sản xuất 

- Phương pháp 
thuyết trình 

- Phương pháp 
động não 

- Phương pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phương 
pháp hoạt 

động nhóm 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 
- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 4 

- SV về nhà làm tất cả các bài tập trong sách [2] SV đọc 

trươc các kiến thức trong chương 4Chuẩn bị câu hỏi ôn 
tập chương. 

- Phương pháp 
ình 

- Phương pháp 
động não 

CELO2, 
CELO5 
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Tuần Nội dung PPGD chính Chuẩn 
đầu ra của 
học phần

5 

Chƣơng 5: NỘI DUNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ THI CÔNG  
(3 tiết) 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (3tiết) 
5.1 .  Bảo hộ thiết bị trong thiết kế KTĐVHT 
5.2.  Bảo hộ lao đọng trong TĐĐVHT 

5.3.  Nội dung bảo hộ lao động trong thiết kế tổng bình đồ 

 

- Phương pháp 
động não 

- Phương pháp 
học dựa trên 

vấn đề 

- Phương 
pháp hoạt 

động nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết) 
- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 4 

- SV ôn lại các phần chính, quan trọng về các kiến 
thức và bài tập và sẽ kiểm tra giữa kỳ Chuẩn bị bài thuyết 
trình theo nhóm 

- Chuẩn bị câu hỏi ôn tập thi giữa kỳ. 

- Kiểm Tra giữ Kỳ   (1tiết) 

- Phương pháp 
thuyết trình 

- Phương pháp 
động não 

 

CELO4, 
CELO5 

 Chƣơng 5. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ÐỘNG TRONG THIẾT KẾ VÀ THI 
CÔNG XÂY DỰNG (6 tiết) 

6,7,
8,9 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 tiết) 
5.1. Nội dung chủ yếu  của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật 
an toàn 

5.2 Kỹ thuật an toàn điện trong XD 

5.3. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thi công 

 5.4. Kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực 

5.5. Kỹ thuật an toàn phòng ngừa tai nạn ngã cao trong xây 
dựng 

5.6. Kỹ thuật an toàn trong thi công đào hố sâu, công tác xây, 
sử dụng dàn giáo, thi công bê tông và lắp ghép 

Ôn tập 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 
- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 5 

 - SV về nhà làm tất cả các bài tập trong sách ôn tập cuối kỳ  

 

 

CELO4, 
CELO5 

 Chƣơng 6. KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (3 tiết) 
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Tuần Nội dung PPGD chính Chuẩn 
đầu ra của 
học phần

9,10 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (3 tiết) 
6.1. Khái niệm về cháy nổ 

6.2. Nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa   
6.3. Các biện pháp chữa cháy 

 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết) 
- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong chương 5 

 - SV về nhà làm tất cả các bài tập trong sách ôn tập cuối kỳ  

 

 

10 

Công bố điểm quá trình (1 tiết) 
Kiểm tra  (QUIZ) 
Hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc 

Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo 

Kiểm tra QUIZ 

CELO5 

CELO7 

CELO8 

CELO9 
 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Buổi) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Buổi 1 M L   M 

Buổi 2 M L   M 

Buổi 3 H H M M M 

Buổi 4 H H H H H 

Buổi 5 H H H H H 

Buổi 6 H H H H H 

Buổi 7 H H H H H 

Buổi 8 M M M  M 

Buổi 9 H H H M H 

Buổi 10 H M H  M 

H: High M: Medium  L: Low  

7. Tài liệu tham khảo 

7.1 Tài liệu chính: 

Giáo trình an toàn lao động, Nguyễn Thế Đạt- NXB Giáo Dục- 2009 

7.2 Tài liệu tham khảo: 
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[1]. Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng – PGS.TS.Nguyễn Bá 
Dũng – TS.Nguyễn Đình Thám – ThS. Lê Văn Tin – Nhà xuất bản khoa học 
kỹ thuật – 2001; 

[2].  Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động – PGS.TS.Văn Đình Đệ (chủ biên), Ts. 
Nguyễn Minh Chước, PGS.TS Nguyễn Thế Dân, PGS.TS Nguyễn Thế Đạt, 
KS. Đào Thiện Giới, ThS. Nguyễn Xuân Hanh, ThS. Lê Văn Tin, TS. Khuất 
Minh Tú – NXB Giáo dục – 2003; 

[3].  Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân xây dựng – PGS.TS. Nguyễn Bá 
Dũng – NXB Khoa học và kỹ thuật – 2001; 

 [4]. Tài liệu trên Internet: http://www.monre.gov.vn/ 

8. Quy định của học phần   

8.1. Quy định về tham dự lớp học 

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 vắng quá 3 buổi học (>20% thời gian học) dù có lý do hay không có lý 
do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ 
học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 
thoại (trừ khi được giảng viên cho phép), máy nghe nhạc trong giờ học. 

Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về tự học 

Sinh viên trước và sau mỗi bài học trên lớp cần dành thời gian đọc bài, làm bài 
tập nhóm theo yêu cầu môn học 

Thời gian tự học dành cho môn học tối thiểu 90 tiết 

Sinh viên vắng 1 buổi học trên lớp tự học phần kiến thức vắng mặt và liên lạc với 
các bạn trong nhóm để học và bổ sung kiến thức 

http://www.monre.gov.vn/
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Sinh viên phải làm các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và nộp trên đường link 
google drive do giảng viên cung cấp đúng thời hạn quy định. 

8.4. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

8.5. Quy định phản hồi thông tin 

Sinh viên tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên về 
môn học và chất lượng đào tạo của khoa theo địa chỉ dưới đây vào cuối kỳ. 

9. Giảng viên phụ trách môn học 

- Giảng viên phụ trách môn học:  

- Nhóm giảng viên giảng dạy môn học:  

- Địa điểm liên lạc: Văn phòng Khoa Tài nguyên nước – Phòng B203 – Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM - 236 B Lê Văn Sỹ - Phường 01 – Quận 
Tân Bình – Tp HCM. 

10. Ngày phê duyệt: ……………………………... 

 

TRƢỞNG KHOA NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Hồ Trọng Tiến 

 

 

 

GVC.ThS. Trần Ký 

 
 

 
 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA TÀI NGUYÊN NƢỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Học phần: QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ NGUỒN 
NƯỚC 

Tiếng Việt: Quản lý và bảo vệ nguồn nước 
Tiếng Anh: Water management and source protection 

Mã số học phần:  221114102 
Thời điểm tiến hành: Học kỳ 5 
Loại học phần:  
       Bắt buộc 
       Tự chọn 
Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 
 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 21 tiết 
Số tiết bài tập: 9 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: … tiết 

Thời gian tự học: 60 tiết 
Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  
Học phần song hành:  
Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tài nguyên nước 

 



2. Mô tả học phần (Course Description) 

Môn học là học phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc dành cho sinh viên ngành 
Tài nguyên nước. Môn học truyền đạt, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 
phương pháp luận và kỹ năng về xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm và bảo vệ 
môi trường nước, khan  hiếm nước; đánh giá thực trạng nguồn nước áp dụng luật 
chính sách để quản lý và  bảo vệ nguồn nước đế xuất các biện pháp thích hợp để quản 
lý. Môn học cũng đi sâu vào các nội dung liên quan đến ô nhiễm và biện pháp kiểm 
soát ô nhiễm các nguồn nước mặt và nước ngầm; các nguyên lý, công cụ và các kỹ 
thuật nhằm kiểm soát ô nhiễm nước. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 
Kiến thức cơ bản pháp luật và kỹ năng về xác định được 
nguyên nhân gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước, 
khan  hiếm nước; 

ELO1, ELO3 

CG2 
Có hiểu đánh giá thực trạng nguồn nước áp dụng luật 
chính sách để quản lý và  bảo vệ nguồn nước 

ELO1, ELO3, 
ELO6, ELO7 

CG3 
Kiến thức và khả năng áp dụng được khung pháp lý và 
các văn bản pháp luật liên quan bảo vệ nguồn nước. 

ELO1, ELO6, 
ELO7, ELO8 

CG4 

Đề xuất các biện pháp thích hợp để quản lý. Môn học 
cũng đi sâu vào các nội dung liên quan đến ô nhiễm và 
biện pháp kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước mặt và 
nước ngầm 

ELO6, ELO7, 
ELO8 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 

(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu 
ra CTĐT[3] 

CELO1 
Kiến thức cơ bản pháp luận và kỹ năng về xác định được 
nguyên nhân gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước, khan  
hiếm nước 

ELO1, ELO3 

CELO2 
Có hiểu đánh giá thực trạng nguồn nước áp dụng luật chính 
sách để quản lý và  bảo vệ nguồn nước 

ELO1, ELO3, 
ELO6, ELO7 

CELO3 
Kiến thức và khả năng áp dụng được khung pháp lý và các 
văn bản pháp luật liên quan bảo vệ nguồn nước. 

ELO1, ELO6, 
ELO7, ELO8 



CELO4 
Đề xuất các biện pháp thích hợp để quản lý. Môn học cũng 
đi sâu vào các nội dung liên quan đến ô nhiễm và biện pháp 
kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước mặt và nước ngầm 

ELO6, ELO7, 
ELO8 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT 
E

L
O

1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 H L H L L M M M M L M M M M M 

CELO2 H L H L L H H M M L M M M M M 

CELO3 H L M L L H H H M L M M M M M 

CELO4 M L M L L H H H M L M M M M M 

 

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

1. Phương pháp thuyết trình (Lecturing)  

2. Phương pháp động não (Brainstorming)  

3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)  

4. Phương pháp học dựa trên vấn đề (Problem based learning)  

5. Phương pháp hoạt động nhóm (Group based learning)  

6. Phương pháp đóng vai (Role playing)  

7. Phương pháp học dựa vào dự án (Project based learning)  

8. Phương pháp mô phỏng (Simualtion)  

9. Nghiên cứu tình huống (Case studies)  

10. Phương pháp tham quan thực tế (Fieldtrip/xem video)  

11. Phương pháp Dạy học thông qua làm đồ án/ thực hành/thực tập  



5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 

- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 
thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 

- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% bài tập nhóm và cá nhân trên lớp, 20% bài tập 

nhóm thuyết trình  

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận  Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   

Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%,  

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 
phần 

đánh giá 

[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian (Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá 

 

[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 

[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm 

[5] 

Tiêu chí 

đánh giá 

 

[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 

[8] 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

Bài tập cá 
nhân 

Tính toán 
theo bài 
toán thực 
tế 

CELO1 

CELO2 

CELO5 

CELO7 

CELO9 

1 bài nộp 
vào cuối 
tuần.  

Nộp 
đúng hạn 
trên 
mạng 

(Theo 
Rubric 1 
và 5) 

PP viết  
PP quan 
sát 

 5% 

Bài tập 
nhóm 

Tổng hợp 
kiến thức 
và kỹ 
năng sinh 
viên học 
theo tình 
Huống, 
vấn đề, và 
thuyết 
trình 

CELO5 

CELO7 

CELO8 

CELO9 

Thuyết 
trình 
nhóm 
tuần  

Hiểu nội 
dung 
thuyết 
trình, 

Phân tích 
và đánh 
giá đúng 
sai 

(Theo 
Rubric 3 

PP phỏng 
vấn 

PP quan 
sát 

 
20% 

 



và 4) 

Bài Quiz Tổng hợp 
kiến thức 
và kỹ 
năng sinh 
viên 

CELO1 

CELO2 

CELO5 

CELO7 

CELO8 

CELO9 

1 lần 20 
câu/20 
phút 

Hiểu 

Trả lời 
đúng 

Kỹ năng 
nhanh 

(Theo 
Rubric 1 
và 5) 

PP hỏi 
đáp 

5% 

 

A2. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

Bài tập Tổng hợp 
kiến thức 
và kỹ 
năng sinh 
viên 

Tất cả từ 
CELO1 

Đến 

CELO12 

 

1 lần 
trong 90 
phút 

Kiểu, kết 
quả đúng 

(Theo 
Rubric 2, 
Rubric 
5) 

PP Động 
não 

70% 

  

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

1 

Giới thiệu môn học (1 tiết) 

- Giới thiệu mục tiêu và chuẩn đầu ra môn 

học 

- Giới thiệu nội dung, phương pháp học 

- Giới thiệu các yêu cầu bài tập cá nhân, 

nhóm và các cách đánh giá kết quả học tập, 

rubric của môn học 

PPGD:Thuyết 
giảng, 

CELO1, 
CELO5 

 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 

2 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (5 tiết) 

1.1. Các khái niệm về Tài nguyên nước. 

1.2. Giới thiệu về đặc điểm nguồn nước 

1.3. Dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm 

1.4. Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

1.5.     1.5. Các quá trình và hiện tượng xảy ra trong 

nguồn nước 

 

PPGD:Thuyết 
giảng 

 

 

- Phương pháp 
thuyết trình 

- Phương pháp 
động não 

CELO1, 
CELO5 



 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 

- Rá soát và ôn tập kiến thức về quan trắc 

chất lượng  nước 

PPGD 

- Tổng hợp và 
đọc các tài liệu 
có liên quan  

2,3,4 

CHƢƠNG 2. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG NGUỒN NƢỚC 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 tiết) 

2.1. Tình hình xây dựng và phát triển các hệ 

thống thuỷ lợi ở Việt Nam 

2.2. Hiện trạng khai thác sử dụng nguồn nước 

2.3. Nhu cầu cung cấp nước cho các ngành 

kinh tế 

2.4. Chất lượng và tình hình quản lý khai thác 

các HTTL Phương pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý khai thác các HTTL 

PPGD 

- Hỏi đáp 

- Học dựa trên 
vấn đề: các 
phương pháp 
QLVBV 
nguồn nước?  

- Động não 

CELO2, 
CELO3 

 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 

1. Đọc giáo trình (quy định) 

- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong 
chương 2 

 

- SV đọc trước các kiến thức trong chương 3 

2. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

- Tổng hợp và 

đọc các tài liệu 
có liên quan 

- Tìm hiểu các 
dạng VLXD 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 3: CÁC THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ 
BẢO VỆ  NGUỒN NƢỚC 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 tiết) 

3.1 Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên – KTXH 

tới chất lượng nước 

 

PPGD 

- Thuyết giảng  

CELO3 

CELO5 

 



4,5,6 3.2. Các trường hợp ô nhiễm nước trên thế giới 

và ở Việt Nam 

3.2 Ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến sức khỏe 

con người và các chức năng của hệ sinh thái 

3.3 Vai trò của các dịch vụ hệ sinh thái trong 

quản lý ô nhiễm 

3.4 Khung pháp lý quản lý chất lượng nước 

3.5 Tiêu chuẩn và quy chuẩn về chất lượng môi 

trường nước  

3.6 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 

- Bài tập 

- Xem clip 
thảm họa ô 
nhiễm nước và 
thảo luận? Bài 
học rút ra từ 
thach thức 
nguồn nước? 

- Thuyết trình 
nhóm  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 

- Tìm hiểu các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện 

hành về chất lượng nước, Khung pháp lý, cơ sở 

pháp lý vể quản lý và bảo vệ ngồn nước, chuẩn 

bị bài thảo luận theo nhóm 

PPGD 

- Tổng hợp và 
đọc các tài liệu 
có liên quan  

 

 

 

7,8,9 

CHƢƠNG 4. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỂ NGUỒN NƢỚC 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 tiết) 

2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ của quản lý và phân bổ 
tài nguyên nước Xây dựng các chính sách và 
thực hiện  

2.2. Xây dựng khung thể chế và chính sách  cho 
quản lý tài nguyên và môi trường lưu vực 

2.3. Các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong phân 
bổ tài nguyên nước 

2.4. Quản lý cung cấp nước và quản lý nhu cầu 

nước 

2.5. Quản lý vận hành 

2.6 Quản lý và giảm nhẹ thiên tai do lũ lụt 

Sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước 

2.7. Các biện pháp quản lý bảo  vệ 

2.8.Bài học kinh nghiệm 

PPGD 

- Thuyết giảng 

- Học dựa trên 
trường hợp 
điển hình 

-  Xem video 
điển hìnhmô 
hình quản lý 
và bảo vệ 
nguồn nước 
trên thế giới, 
của Việt Nam 

- Tổng hợp và 
đọc các tài liệu 
có liên quan 

- Bài tập nhóm 

CELO1 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

 



Thi giữa kỳ (1tiết)  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 

1. Đọc giáo trình (quy định) 

- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong 
chương 4 

 

- SV đọc trước các kiến thức trong chương 5 

2. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet 

PPGD 

- Tổng hợp và 
đọc các tài liệu 
có liên quan 

- Bài tập nhóm  

 
Chƣơng 5: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CÁC HTTN 

 

9,10 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (5 tiết) 

5.1. Tổ chức quản lý hệ thống thuỷ nông 

5.2. Chính sách và pháp quy trong quản lý Hệ 

thống công trình thuỷ lợi 

5.3. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý 

HTTL 

5.4. Hoà nhập vấn đề giới vào quản lý và phát 

triển tài nguyên nước 

5.5. Tài chính trong quản lý vận hành hệ thống 

thuỷ lợi 

5.6. Giá nước và thuỷ lợi phí trong hệ thống 

thuỷ lợi 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hệ thống thuỷ 
lợi 

 

CELO1 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

CELO7 

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 

2. Đọc giáo trình (quy định) 

- SV tự học, nghiên cứu các kiến thức trong 
chương 4 

 

- SV đọc trước các kiến thức trong chương 5 

2. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
Internet 

GV thông báo 

10 
Công bố điểm quá trình  (1tiết) 

Hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc 

GV thông báo CELO5 

CELO7 



Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo CELO8 

 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học (Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN  M     

CHƢƠNG 2. HIỆN TRẠNG KHAI 
THÁC SỬ DỤNG NGUỒN NƢỚC 

 M    

CHƢƠNG 3 CÁC THÁCH THỨC 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ 
BẢO VỆ  NGUỒN NƢỚC 

  H H M 

CHƢƠNG 4. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỂ 
NGUỒN NƢỚC 

M  H H H 

Chƣơng 5: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TỔ 
CHỨC QUẢN LÝ Ở CÁC HTTN 

 
M  H H H 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Sách, giáo trình chính: 

[1] GS.TS Hà Văn Khối, Quy hoạch và quản lý nguồn nước, nhà xuất bản Nông 

nghiệp. 

[2] Giáo trình Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước do, PGS.Trần Hữu Uyển &ThS 
Trần Việt Nga, NXBNN 2000. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Chất Lượng Nước Sông Hồ Và Bảo Vệ Môi Trường Nước do Nguyễn Xuân 
Nguyên, NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004  

[2] Trường Đại Học Xây Dựng – Hà Nôi Quản lý tài nguyên nước, 2015 

[3] Nguyễn Thị Phương Loan, Tài Nguyên Nước, năm 2005, NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2005. 



[4] PGS.Trần Hữu Uyển, PGS.TS Trần Đức Hạ, Bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm 

cạn kiệt 2000 

[5] Mays, Larry W, 2005, Water resources systems management tools. McGraw Hill. 

[6] E & FN Spon, 1996. Water quality assessment. E & FN Spon. 

  [7] R. Quentin Grafton, Water Resources Systems Planning and Management, 2011, 

Cambridge university_UK. 

8. Quy định của học phần   

8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 
8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về tự học 

Sinh viên trước và sau mỗi bài học trên lớp cần dành thời gian đọc bài, làm bài 
tập nhóm theo yêu cầu môn học 

Thời gian tự học dành cho môn học tối thiểu 60 tiết đến 90 tiết (môn 2 TC) 
Sinh viên vắng 1 buổi học trên lớp tự học phần kiến thức vắng mặt và liên lạc với 

các bạn trong nhóm để học và bổ sung kiến thức 
Sinh viên phải làm các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và nộp trên đường link 

google drive do giảng viên cung cấp đúng thời hạn quy định. 
8.4. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 
8.5. Quy định phản hồi thông tin 

Sinh viên tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên về 
môn học và chất lượng đào tạo của khoa theo địa chỉ dưới đây vào cuối kỳ. 



9. Giảng viên phụ trách môn học 

- Giảng viên phụ trách môn học: GVC.ThS. Trần Ký 

- Nhóm giảng viên giảng dạy phụ trách môn học: GVCThS. Trần Ký 

- Địa điểm liên lạc: Văn phòng Khoa Tài nguyên nước – Phòng B203 – Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM - 236 B Lê Văn Sỹ - Phường 01 – Quận 
Tân Bình – Tp HCM. 

10. Ngày phê duyệt:………………………….. 

TRƢỞNG KHOA NGƢỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

TS. Hồ Trọng Tiến 

 

 

 

GVC.ThS. Trần Ký 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA ĐỊA CHẤT & KHOÁNG SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐẠI CƢƠNG 
Trình độ đào tạo: Đại học 

 
1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: Địa chất thủy văn đại cƣơng  
Tiếng Anh: Hydrogeology 

Mã số học phần:  190114014 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 4 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ  

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 
Số tiết lý thuyết: 21 tiết 
Số tiết bài tập: 08 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hƣớng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 01 tiết 

Thời gian tự học: … giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Địa chất & Khoáng sản/Kỹ thuật Địa chất  
 

x 

x 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về địa chất thủy văn, chu trình nƣớc 

trong thiên nhiên, thủy tính của đất đá chứa nƣớc, nguồn gốc hình thành nƣớc dƣới 
đất, các điều kiện thành tạo các nguồn nƣớc (nƣớc nhạt, nƣớc khoáng, nƣớc công 
nghiệp), sự phân bố, chất lƣợng, trữ lƣợng và động thái nƣớc dƣới đất, các hình thức 
khai thác và bảo vệ tài nguyên nƣớc dƣới đất. Học phần bƣớc đầu giúp sinh viên 
những kiến thức nền tảng cơ sở ngành. 

 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Những khái niệm, kiến thức cơ bản về nguồn gốc 
hình thành, sự vận động, chất lƣợng, trữ lƣợng nƣớc 
dƣới đất.  

ELO2, ELO3, 
ELO8 

CG2 
Các đặc điểm thủy tính của đất đá chứa nƣớc và 
thành phần hóa học nƣớc dƣới đất.  

ELO2, ELO3, 
ELO8 

CG3 
Các nguyên tắc phân loại nƣớc dƣới đất dựa vào điều 
kiện phân bố và thành phần hóa học.  

ELO2, ELO, 
ELO8 

CG4 
Các hình thức khai thác và bảo vệ tài nguyên nƣớc 
dƣới đất.  

ELO2, ELO3, 
ELO8 

CG5 
Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và tiếng anh chuyên 
ngành trong học tập và nghiên cứu tài liệu.  

ELO9, ELO11 

CG6 
Phẩm chất đạo đức, tác phong, ý thức kỷ luật, trách 
nhiệm, nghiêm túc trong quá trình học, tự học và tự 
nghiên cứu. 

ELO12, ELO13, 
ELO14, ELO15 

 
4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT [3] 

CELO1 Giải thích đƣợc các thuật ngữ chuyên môn.  ELO2, ELO3, 
ELO8 

CELO2 
Phân biệt đƣợc các loại hình nƣớc dƣới đất, các loại trữ 
lƣợng và các hình thức khai thác nƣớc dƣới đất.  

ELO2, ELO3, 
ELO6, ELO8 

CELO3 
Sử dụng các chỉ tiêu thủy tính và thành phần hóa học để xác 
định các thông số của tầng chứa nƣớc, công thức Kurlov và 
loại hình nƣớc dƣới đất.  

ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO8 

CELO4 
Vận dụng đƣợc các kiến thức xác định sự vận động và trữ 
lƣợng nƣớc dƣới đất để giải quyết các bài toán cụ thể.  

ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO8 

CELO5 
Sử dụng đƣợc tin học văn phòng và các tài liệu tiếng anh 
chuyên ngành trong học tập và nghiên cứu tài liệu.  

ELO9, ELO11 



3 

CELO6 
Thể hiện tốt phẩm chất đạo đức, tác phong, ý thức kỷ luật, 
trách nhiệm, nghiêm túc trong quá trình học, tự học và tự 
nghiên cứu. 

ELO12, LO13, 
ELO14, LO15 

 

 
Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học phần 
(CELOs) 

CĐR của CTĐT 
E

L
O

1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
 5

 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO 1 L H H L L L L H M L M L L L L 

CELO 2 L H H L L H L H M L M L L L L 

CELO 3 L M M L H H H H M L M L L L L 

CELO 4 L M M L H H H H M L M L L L L 

CELO 5 L M M L L L L L H L H L L L L 

CELO 6 L M M L L L L L L L L H H H H 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 
5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

- Phương pháp thuyết trình. 
- Phương pháp hoạt động nhóm. 
- Phương pháp học dựa trên vấn đề. 

Phương pháp học tập: 
- Nghe giảng trên lớp; 
- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 
- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 
5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đƣợc quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần và bài kiểm tra giữa kỳ 
+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn  Thực hành   Khác  
- Điểm thi kết thúc học phần: 
+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài thi cuối kỳ 
+ Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm    Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

x x 

x x 
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Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung  
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm  

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh giá 

quá 
trình 

Chuyên 
cần và bài 
tập  

Chƣơng 
1-8 

CELO 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

10 lần 

Tích cực, 
tham dự 
đầy đủ; 

Chính xác, 
hiệu quả 

Phƣơng 
pháp quan 
sát và viết  

10% 

A2. 
Đánh giá 
giữa kỳ 

Bài kiểm 
tra giữa kỳ 

Chƣơng 
1-4 

CELO 1,  
2, 3, 4 

1 lần 
Tuần 6 

3 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 

của đáp án 

Phƣơng 
pháp viết 20% 

A3. 
Đánh giá 
cuối kỳ 

Bài thi 
cuối kỳ 

Chƣơng 
1-8 

CELO 1,  
2, 3, 4, 5, 6 

1 lần 
Theo lịch 
thi chung 

4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

Phƣơng 
pháp viết 70% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

1 

Chƣơng 1: Mở đầu   
A/ Các nội dung  
1.1. Địa chất thủy văn và nhiệm 
vụ của nó  
1.2. Đối tượng và nội dung 
nghiên cứu 
1.3. Các môn học liên quan  
1.4. Phương pháp nghiên cứu 
ĐCTV 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm. 

CELO 1, 2 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành  

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2, 5, 6 

1-2 

Chƣơng 2. Nƣớc trong thiên 
nhiên 

  

2.1. Khái niệm chung  
2.2. Vòng tuần hoàn nước  
2.3. Nguồn gốc nước dưới đất  
2.4. Phân loại nước dưới đất 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm, giải các bài tập ví 
dụ.  

CELO 1, 2 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Làm bài tập 
Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2, 5, 6 

3-4 

Chƣơng 3: Thủy tính của đất 
đá chứa nƣớc 

  

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  
3.1. Độ hạt  
3.2. Độ rỗng   
3.3. Độ nứt nẻ  
3.4. Độ chứa nước  
3.5. Độ nhả nước  
3.6. Độ thấm 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm, giải các bài tập ví 
dụ. 

CELO 1, 2, 3 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà:  
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Làm bài tập 
Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2,  
3, 5, 6 

5-6 

Chƣơng 4: Các tính chất vật 
lý và thành phần hóa học của 
nƣớc dƣới đất 

  

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  
4.1. Các tính chất vật lý  
4.2. Thành phần hóa học của 
nước dưới đất  
4.3. Biểu diễn kết quả phân tích 
thành phần hoá học của nước 
dưới đất  
4.4. Sự hình thành thành phần 
hoá học của nước dưới đất 
4.5. Các quá trình biến đổi 
thành phần hoá học của nước 
dưới đất 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm, giải các bài tập ví 
dụ. 

CELO 1, 2, 3, 4 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Làm bài tập 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2, 3, 
4, 5, 6 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

Kiểm tra giữ kỳ 
  

6 

Chƣơng 5: Nƣớc khoáng – 
Nƣớc nóng   

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  
5.1. Nước khoáng  
5.2. Nước nóng  

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm.  

CELO 1, 2 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2, 5, 6 

7-8 

Chƣơng 6: Sự vận động của 
nƣớc dƣới đất   

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  
6.1. Các định luật thấm cơ bản   
6.2. Xác định hướng và tốc độ 
dòng chảy nước dưới đất 
6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
động thái mực nước dưới đất  

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm, giải các bài tập ví 
dụ. 

CELO 1, 2, 4 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Làm bài tập 
Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2,  
4, 5, 6 

8-9 

Chƣơng 7: Trữ lƣợng nƣớc 
dƣới đất   

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  
7.1. Trữ lượng tĩnh  
7.2. Trữ lượng động 
7.3. Trữ lượng khai thác 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm, giải các bài tập ví 
dụ. 

CELO 1, 2, 4 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Làm bài tập 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2,  
4, 5, 6 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 
của học phần 

Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

10 

Chƣơng 8: Các hình thức và 
tác động của khai thác nƣớc 
dƣới đất 

  

A/ Các nội dung chính trên 
lớp:  
8.1. Các hình thức khai thác 
nước dưới đất  
8.2. Các tác động của khai thác 
nước dưới đất gây ra 
8.3. Một số điểm lưu ý khi khai 
thác và sử dụng nước dưới đất 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 
nhóm, học dựa trên vấn đề. 
Học: Nghe giảng trên lớp, làm 
việc nhóm, giải các bài tập ví 
dụ. 

CELO 1, 2 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: 
Ôn tập các nội dung học trên 
lớp 
Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 
cứu các thuật ngữ tiếng anh 
chuyên ngành (từ điển hoặc 
internet), các thông tin liên 
quan đến học phần trên internet 

CELO 1, 2,  
5, 6 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học (Module) 
Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Module 1 M M   L L 

Module 2 M M   L L 

Module 3 M M H  L L 

Module 4 M M  H L L 

Module 5 M M   L L 

Module 6 M M  H L L 

Module 7 M M  H L L 

Module 8 M M   L L 

H: High M: Medium  L: Low 
7. Tài liệu học tập 
7.1. Tài liệu chính: 
1. Thiềm Quốc Tuấn, Bài giảng Địa chất Thủy văn (2020), Đại học Tài nguyên 

và Môi trƣờng TP.HCM 
7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Vũ Ngọc Kỹ và nnk, Địa chất thủy văn (1985), NXB Đại học và THCN Hà 
Nội  
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2. TS. Phạm Ngọc Hải, TS.Phạm Việt Hòa, Kỹ thuật khai thc nƣớc ngầm 
(2005), NXB Xây dựng, Hà Nội 
3. Nguyễn Việt Kỳ và nnk, Khai thác và bảo vệ tài nguyên nƣớc dƣới đất 
(2006), NXB ĐHQG TP.HCM 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 
Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trƣờng 

hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi nhƣ 

không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 
8.2. Quy định về hành vi lớp học 
Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 
Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 

phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không đƣợc tham dự buổi học. 
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hƣởng đến ngƣời khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không đƣợc ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị nhƣ điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đƣợc thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 
Các vấn đề liên quan đến xin bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 

luật trƣờng thì đƣợc thực hiện theo quy chế học vụ của Trƣờng Đại học Tài nguyên và 
Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ………………….. 
10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 
 

TRƢỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thuỷ 

TRƢỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
 

GVC. Thiềm Quốc Tuấn 

NGƢỜI BIÊN SOẠN 
 
 
 
 

GVC. Thiềm Quốc Tuấn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KTTV&BĐKH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: Tham quan nhận thức  
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: Tham quan nhận thức 

Tiếng Anh: FIELD STUDY 

Mã số học phần:  13 13 14 03 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 4 

Loại học phần:  

      Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
Kiến thức giáo dục đại cương 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức ngành 
 Kiến thức chuyên ngành 
 Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 1 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 3 tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm:  

Số tiết thực tập: 24 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 3 tiết 
Kiểm tra: … tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa KTTV&BĐKH 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Thực tập nhận thức tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực 
tế tại cơ quan , doanh nghiệp để sinh viên tự trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức từ 
thực tiễn làm việc. Công việc sinh viên thực tập nhận thức có thề là: tìm hiểu, quan sát 
học hỏi từ thực tế của việc tác động của biến đổi khí hậu, các công ty sản xuất năng 
lượng tái tạo, các cơ quan thực hiện dự án về biến đổi khí hậu,... 

. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 
Quan sát, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng trong quá 
trình vận hành thực tế trong các nhà máy cơ quan xí 
nghiệp 

ELO2, ELO3 

CG2 
Khảo sát, phân tích, nhận xét, đánh giá các tác động của 
biến đổi khí hậu trong môi trường thực tế 

ELO2, ELO3, ELO5, 
ELO7 

CG3 
Kỹ năng làm việc ngoài hiện trường, rèn luyện tính độc 
lập, cẩn thận, trung thực, linh hoạt trong các hoạt động 

ELO1, ELO12, ELO13, 
ELO14 

 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

 Kiến thức  

CELO1 
Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng nghiệm vụ, lĩnh vực 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

ELO2, ELO3, 
ELO7 

CELO2 
Vận dụng kiến thức đã học để hiểu quy trình hoạt động, công 
nghệ sản xuất 

ELO2, ELO3, 
ELO7 

CELO3 
Phân tích, đánh giá các công trình trên lý thuyết và trong thực tế: 
chức năng, mục đích, quy trình vận hành, tính hiểu quả 

ELO2, ELO3, 
ELO7, ELO11 

 Kỹ năng  

CELO4 
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, sắp xếp lịch trình công 
việc, bảng câu hỏi, phỏng vấn… 

ELO12, ELO13 

CELO5 
Rèn luyện kỹ năng đọc, tổng hợp tài liệu chuyên ngành, có khả 
năng thuyết trình các vấn đề về khoa học 

ELO12, ELO13 

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  
CELO6 Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường ELO12, ELO13 
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giải thích nguyên nhân các hiện tượng 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 
E

L
O

1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H M M M H M M M M M M M M 

CELO2 M H H M M M H M M M M M M M M 

CELO3 M H H M M M H M M M H M M M M 

CELO4 M H H M M M H M M M H M M H M 

CELO5 M M M M M M M M M M M H H M M 

CELO6 M M M M M M M M M M M H H M M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
 

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

 Phương pháp giảng dạy: 

 Phương pháp trực quan thực tế: Giúp người học có thể dùng tất cả các giác 
quan để cảm nhận bài học và những diễn biến thực sự đang diễn ra. 

Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và giải 
pháp và đề xuất;  

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% tham gia buổi học, 20% tham dự buổi báo cáo 

của thành viên khác. 

+ Hình thức đánh giá: 
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Tự luận    Trắc nghiệm  Thảo luận nhóm  Bài tập lớn    Thực hành  Khác  

- Điểm thi kết thúc học phần:+ Trọng số: 70%, bao gồm: 20% nộp quyển đồ án, 20% bài 
trình chiếu và buổi trình chiếu, 20% trả lời câu hỏi của người tham dự, 10% câu hỏi 
của giáo viên.  

+ Hình thức thi: Viết và trình bày bài báo cáo. 

Tự luận  Trắc nghiệm  Thực hành    Khác  

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá 

/ thời 
điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

 

 

A1.1. sự 
tham dự 
lớp học 

Kiến thức 
toàn khóa 

CELO1,2 2/ giữa 
buôi học 

Tích cực tham gia 
(tham 100%-

75%-50%-25% 

 

PP quan sát 

30% 

A1.2. thái 
độ học tập 

 CELO1,2 6/ bắt đầu 
nội dung 
mới 

Trang phục, hình 
thức trình bày, 

Hình thức trình 
chiếu, tham dự 
các buổi thuyết 

trình suốt chuyến 
đi. 

PP phỏng vấn 

A1.3. tham 
dự buổi 
báo cáo 

 CELO4,5 2/thời 
điểmvấn 
đáp trong 
buổi báo 
cáo 

- Nội dung câu hỏi. 
- Mức độ câu hỏi 
- Số lượng câu hỏ 

i(ít nhất 1 câu /1 
bài báo cáo) 

PP quan sát 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1      
0% 

 
A2.2      

…      

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

A3.1. đồ 
án 

Kiến tức/ 
kỹ 
năng/thái 
độ toàn 
khóa 

CELO1,2,3,4 

 

Cubối kỳ - Báo cáo cuối kỳ 
(Cụ thể, rõ ràng, 

khả quan) 
- Trình bày chi tiết, 

chính xác, khoa 
học, rõ ràng 

- Không sai lỗi 
định dạng và 

chính tả. 
- Ví dụ minh họa 

hoặc các dẫn 
chứng cụ thể. 

PP phỏng vấn 

70% 

A3.2. vấn 
đáp 

Kiến tức/ 
kỹ 

CELO3,4,5 Cuối kỳ - Trả lời đúng 3/5 
câu hỏi. 

PP phỏng vấn 
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năng/thái 
độ toàn 
khóa 

 - Thể hiện quan 
điểm cá nhân cụ 

thể rõ ràng 
- Thái độ bình tĩnh 

tự tin, nắm kiến 
thức. 

- Trình bày lưu loát 
không vấp, diễn 
đạt sử dụng từ 

ngữ phù hợp, cụ 
thể 

A3.3.       

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 

1 

Chương 1: Tham quan tìm hiểu hoạt động 
của cơ quan quản lý nhà nƣớc   

A/ Địa điểm:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn 

- Các sở ban ngành liên quan 

- Liên hệ công tác qua 
công văn, email… CELO1 

B/ Các nội dung sinh viên cần thực hiện 

- Chuẩn bị các tài liệu học tập, dụng cụ cần 
thiết 

- Viết báo cáo thu hoạch 

- Tham quan 

- Phỏng vấn 

- Thu thập tài liệu 

CELO1 

CELO5 

CELO6 

1 2 

Chƣơng 2: Khảo sát địa điểm bị tác động 
bởi thời tiết cực đoan, thiên tai, nƣớc biển 

dâng… 
  

A/ Địa điểm: 

- Các khu vực sạt lở, xâm thực, khô hạn 

- Khu vực sản xuất, công trình, cá nhân, tổ 
chức bị ảnh hưởng   

- Liên hệ công tác qua 
công văn, email… 

- Thảo luận 

CELO3 

CELO5 

CELO6 

B/ Các nội dung sinh viên cần thực hiện 

- Chuẩn bị các tài liệu học tập, dụng cụ cần 
thiết 

- Viết báo cáo thu hoạch 

- Tham quan 

- Phỏng vấn 

- Thu thập tài liệu, hình 
ảnh 

CELO3 

CELO5 

CELO6 

3
,
4 

Chƣơng 3: Tham quan nhà máy thuỷ điện, 
nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, khu dự 

trữ sinh quyển… 
  

A/ Địa điểm: 

- Nhà máy thuỷ điện: Trị An, Yaly, Đại Ninh, 
Đa Nhim… 

- Nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân, Duyên Hải, 

- Liên hệ công tác qua 
công văn, email… 

- Thảo luận 

CELO2 

CELO3 

CELO4 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 
Phú Mỹ, Sông Hậu… 

- Nhà máy điện gió: Phú Lạc, Tuy Phong, 
Đầm Nại, Bạc Liêu 

- VQG U Minh Hạ, VQG U Minh Thượng; 
Khu sinh thái ngập mặn Cần Giờ, Nam Cát 
Tiên, Bidoup-Núi bà 

CELO5 

CELO6 

B/ Các nội dung sinh viên cần thực hiện 

- Chuẩn bị các tài liệu học tập, dụng cụ cần 
thiết 

- Viết báo cáo thu hoạch 

- Tham quan 

- Phỏng vấn 

- Thu thập tài liệu, hình 
ảnh 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

CELO6 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần  

Bài học  

(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Chƣơng 1 H M M H H H 

Chƣơng 2 M M H H H H 

Chƣơng 3 M H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 
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Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: Hoàng Trong Khiêm 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỐNG KÊ KHÍ HẬU 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Thống kê khí hậu 

Tiếng Anh:  Climate Statistics 

Mã số học phần:  131114029 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 5 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: 15 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về các phương pháp của toán học 

thống kê vào xử lý và phân tích số liệu khí tượng, một số phân bố sử dụng trong khí 
hậu thống kê, chỉnh lí số liệu khí hậu và phân tích chuỗi thời gian 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về một số khái niệm cơ bản của toán học 
thống kê 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Kỹ năng phân tích được ý nghĩa của các đặc trưng thống 
kê yếu tố khí hậu và mối quan hệ tương quan giữa các đặc 
trưng yếu tố khí hậu 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng phân tích chuỗi thời gian và chỉnh lý số liệu khí 
hậu  

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có thái độ nghiêm túc, tích cực học tập ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT một số khái niệm cơ bản của toán học 
thống kê và các đặc trưng số của phân bố (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT Các đặc trưng số của phân bố 
và kiểm nghiệm giả thiết thống kê trong khí hậu 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên VẬN DỤNG khảo sát số liệu, kiểm nghiệm 
giả thiết thống kê trong khí hậu và chỉnh lý số liệu 
(ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH tương quan và hồi quy và 
phân tích chuỗi thời gian (PHÂN TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15
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CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
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- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

bài thi 
cuối khóa 

kiến kiến 
thức/kỹ 

CELO 1, 

CELO 2, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 

3 câu hoặc 
4 câu/10 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 70% 
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giá cuối 
kỳ 

( tự luận) 
/ 60 phút 

năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

cuối kỳ điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1: Một số kiến thức cơ bản về  lí 
thuyết xác suất ứng dụng trong khí tƣợng 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

1.1 Không gian sự kiện và tần suất sự kiện  

1.2 Xác suất các sự kiện thông thường và các sự kiện 
hiếm 

1.3 Phân bố xác suất thực nghiệm 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1: Một số kiến thức cơ bản về lí 
thuyết xác suất ứng dụng trong khí tƣợng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

1.4 Thời gian lặp lại hiện tượng và xác suất các 
đại lượng khí hậu cực trị 

1.5 Toán đồ xác suất 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 1: Một số kiến thức cơ bản về lí 
thuyết xác suất ứng dụng trong khí tƣợng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

1.6 Một số phân bố lý thuyết ứng dụng trong khí 
tượng khí hậu 

1.6.1 Phân bố nhị thức và phân bố Poisson 

1.6.2  Phân bố chuẩn và phân bố chuẩn chuẩn 
hoá 

1.6.3 Phân bố Gamma 

1.6.4 Phân bố Weibull 

1.6.5 Các phân bố của đại lượng thống kê 

1.6.6 Một số phân bố khác  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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4 

Chƣơng 2: Các đặc trƣng số của phân bố và vấn đề 
phân tích khảo sát số liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

2.1 Các phân vị (Quantiles) và mốt (Mode) 
2.2 Các mômen phân bố những đặc trưng phản 
ánh độ tập trung, độ phân tán  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 2: Các đặc trƣng số của phân bố và vấn đề 
phân tích khảo sát số liệu (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
2.3 Phân tích khảo sát số liệu dựa trên các đặc 
trưng số 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3: Kiểm nghiệm giả thiết thống kê 
trong khí hậu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

3.1 Vấn đề thực tế và việc hình thành giả thiết 
thống kê 

3.2 Kiểm nghiệm U 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3: Kiểm nghiệm giả thiết thống kê 
trong khí hậu (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

3.3 Kiểm nghiệm t 
3.4 Kiểm nghiệm F 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 3: Kiểm nghiệm giả thiết thống kê 
trong khí hậu (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

3.5 Kiểm nghiệm Khi-bình phương (2)  
3.6 Kiểm nghiệm U phi tham số 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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9 

Chƣơng 4: Phân tích tƣơng quan và hồi qui 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

4.1 Khái niệm về tương quan và hồi qui 
4.2 Tương quan và hồi qui tuyến tính một biến 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 4: Phân tích tƣơng quan và hồi qui (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

4.3 Tương quan phi tuyến. Tỉ số tương quan 
4.4 Tương quan và hồi qui tuyến tính nhiều biến 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

11 

Chƣơng 4: Phân tích tƣơng quan và hồi qui (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
4.5 Hồi qui từng bước  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

12 

Chƣơng 5: Chỉnh lý số liệu khí hậu 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

5.1 Đặt vấn đề  

5.2 Khử sai số trong số liệu ban đầu 
5.3 Bổ khuyết số liệu và kéo dài chuỗi  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

13 

Chƣơng 5: Chỉnh lý số liệu khí hậu (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

5.4 Qui số liệu trung bình về thời kỳ dài 
5.5 Liên tục hoá chuỗi số liệu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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14 

Chƣơng 6: Phân tích chuỗi thời gian 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

6.1 Cấu trúc chuỗi thời gian. Phân tích chuỗi thời 
gian trong khí tượng khí hậu 

6.2 Các phép biến đổi và lọc chuỗi 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

15 

Chƣơng 6: Phân tích chuỗi thời gian 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

6.3 Phân tích chuỗi trên miền thời gian  

6.4 Phân tích chuỗi trên miền tần số  
6.5 Phân tích xu thế 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H M M M H 

Module 4 H H H M H 

Module 5 H H H M H 

Module 6 M H H M H 

Module 7 M H H M H 

Module 8 M H H M H 

Module 9 H H M H H 

Module 10 H H M H H 

Module 11 H H M H H 

Module 12 M M H M H 
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Module 13 M M H M H 

Module 14 M M H M H 

Module 15 M M H M H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Nguyễn Trọng Hiệu, Bài giảng Thống kê khí hậu, Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội, 2010 

2. Phan VănTân, Phương pháp thống kê trong khí hậu, NXB ĐHQG, Hà Nội, 
2002. 

 7.2 Tài liệu tham khảo: 
 1. Kazakevits D. I, Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí 
tượng thủy văn. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005 

 2. Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1999 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh,  
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10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: TƢƠNG TÁC ĐẠI DƢƠNG – KHÍ QUYỂN 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Tƣơng tác Đại dƣơng-khí quyển 

Tiếng Anh:  Ocean-Atmosphere Interactions 

Mã số học phần:  13 11 14 020 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 5 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng biển hoặc khí tượng động lực 1 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về các quá trình thủy động lực và 

sự tương tác của chúng xảy ra ở lớp biên khí quyển hành tinh, các phương pháp tính 
toán về dòng chảy gió, sóng gió và nước dâng bão. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về biển, khí quyển ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Giải thích được sự tác động tương hỗ giữa các quá trình 
khí quyển với các quá trình động lực 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng giải quyết bài toán đánh giá định lượng các mối 
quan hệ tương tác trong hệ thống biển – khí quyển 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có ý thức nghiêm túc, tích  cực học tập ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT biển, khí quyển (NHỚ) 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT các quá trình động lực, các mô hình 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO3 
Sinh viên VẬN DỤNG được kĩ thuật tính toán thống kê và 
TÍNH TOÁN sự tương tác động lực giữa hai môi trường khí và 
nước (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO4 
Sinh viên GIẢI THÍCH được sự tác động tương hỗ giữa quá 
trình khí quyển với quá trình động lực (PHÂN TÍCH) 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm 
tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  
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CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 
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5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Hệ thống biển - khí quyển   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1  Quy mô chuyển động của Khí quyển và Đại 

dương 
1.2 Lớp biên khí quyển 
Lớp biên khí quyển vùng vĩ độ thấp 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2. Mô hình lớp biên khí quyển   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Hệ phương trình tổng quát chuyển động khí 
quyển  

2.2 Hệ phương trình nhiệt động học khí quyển rối 
2.3 Khái niệm và hình thành rối 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Mô hình lớp biên khí quyển (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.4 Mô hình chính áp lớp biên khí quyển 
2.5 Mô hình tà áp lớp biên khí quyển 
2.6 Mô hình rối lớp biên hành tinh 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Mô hình lớp biên khí quyển (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.7 Mô hình rối vùng vĩ độ thấp 
2.8 Mô hình rối lớp sát mặt biển 
2.9 Mô hình rối thống kê quy mô nhỏ 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 Chƣơng 3. Hệ quả tƣơng tác khí quyển- biển   
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A/ Các nội dung chính trên lớp:  

3.1 Dòng chảy gió 
3.2 Dòng trôi 
3.3 Sóng gió 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3. Hệ quả tƣơng tác khí quyển- biển (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.4 Sóng lừng 

3.5 Sóng bão 

3.6 Gió đất-biển 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3. Hệ quả tƣơng tác khí quyển- biển (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.7 Triều cường 
3.8 Mực nước biển dâng 
3.9 Nước dâng bão 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4. Khí hậu biển đông   
A/ Các nội dung chính trên lớp  

4.1 Các nguồn số liệu quan trắc khí tượng, hải văn 
khu vực Biển Đông 

4.2 Các  đặc trưng thống kê các yếu tố khí tượng Biển 
Đông 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4. Khí hậu biển đông (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

4.3  Các đặc trưng thống kê các yếu tố hải văn Biển 
Đông 
4.4  Tính biến động của các yếu tố khí hậu Biển 
Đông 
4.5  Các khu vực khí hậu Biển Đông 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 Chƣơng 4. Khí hậu biển đông (tt)   
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.6 Tính cực đoan của các yếu tố và hiện tượng khí 
tượng thủy văn do biến đổi khí hậu 
4.7 Biển Đông trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu 
vực Đông Nam Á 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

 CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

  
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H M M H 

Module 2 H H M M H 

Module 3 H H M M H 

Module 4 H H M M H 

Module 5 M H H H H 

Module 6 M H H H H 

Module 7 M H H H H 

Module 8 M H H H H 

Module 9 M H H H H 

Module 10 M H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Bùi Xuân Thông , Bài giảng Tương tác biển-khí quyển và các dạng khí áp thời tiết cơ 
bản Biển Đông, Đại học Thủy lợi, 2005 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Phạm Đình Hồ, Lê Đình Quang , Động lực học môi trường lớp biên khí quyển, 
ĐHQG Hà Nội, 2009 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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. 



8 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
              
 
 
 



1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: TIN HỌC ỨNG DỤNG 
Trình độ Đại học: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Tin học ứng dụng 

Tiếng Anh:  Applied Informatics for Meteorology 

Mã số học phần:  13 11 14 019 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 5 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: 30 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Học trước học phần Dự báo số trị 
Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về ngôn ngữ lập trình Fortran, 

Ứng dụng trong một số bài toán tính toán xử lý số liệu khí tượng. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các Khái niệm về lập trình máy tính để giải các bài toán 
ứng dụng và những yếu tố cơ bản của Fortran 

ELO2, ELO3,ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7 

CG2 
Các kiến thức về nhập và xuất dữ liệu đơn giản, nhập xuất 
dữ liệu bằng file số liệu 

ELO2, ELO3,ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng lập trình cấu trúc, viết chương trình con dạng 
hàm và dạng thủ tục 

ELO2, ELO3,ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10  
CG4 Có tính cần cù, sáng tạo, làn việc theo nhóm ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
BIẾT các bước lập trình máy tính để giải các bài toán 
ứng dụng và những yếu tố cơ bản của Fortran (NHỚ) 

ELO2, ELO3,ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7 

CELO2 
HIỂU cách xuất nhập dữ liệu đơn giản và bằng file số 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3,ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
ÁP DỤNG các cấu trúc lập trình trong bài toán thực 
tế (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3,ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10  

CELO4 
PHÂN TÍCH và XÂY DỰNG các chương trình con 
loại hàm và loại thủ tục trong các bài toán lớn (PHÂN 
TÍCH và ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3,ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H H H H H M M M M M M M M 
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CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
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+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 

70% 
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kỳ / 60 phút lực toàn 
khóa học 

CELO 4, 
CELO 5,  
 

yêu cầu 
của đáp án 

văn 

 
  

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 

PPGD chính Chuẩn 
đầu ra 
của học 

phần 

1 

Chƣơng 1: Khái niệm về lập trình máy tính để 
giải các bài toán ứng dụng 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
1.1 Phần cứng và phần mềm máy tính 
1.2 Thực hiện một chương trình máy tính 
1.3 Quy trình giải một bài toán trên máy tính 
1.4 Những chương trình Fortran hoàn chỉnh 
1.5 Quy cách soạn thảo một chương trình Fortran 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO5 

2 

Chƣơng 2: Những yếu tố cơ bản của Fortran   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Dữ liệu và cách biểu diễn dữ liệu trong Fortran 
2.2 Hằng và biến 
2.3 Biến có chỉ số (mảng) 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
2.4 Các hàm chuẩn 
2.5 Lệnh gán và các toán tử số học 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO5 

3 

Chƣơng 3: Xuất và nhập dữ liệu đơn giản   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.1 Các lệnh xuất và nhập dữ liệu 
3.2 Các đặc tả trong lệnh Fortran 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng  

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO2, 
CELO5 

4 

Chƣơng 4: Các cấu trúc điều khiển   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1 Khái niệm về cấu trúc thuật toán 
   4.1.1 Các thao tác cơ bản. Giả trình và lưu đồ 
  4.1.2 Các cấu trúc tổng quát trong thuật giải 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
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  4.1.3 Thí dụ ứng dụng thuật toán cấu trúc bài tập áp dụng  CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

5 

Chƣơng 4: Các cấu trúc điều khiển   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.2 Cấu trúc IF và các lệnh tương ứng 
   4.2.1 Biểu thức logic 
  4.2.2 Lệnh IF logic 
  4.2.3 Lệnh IF số học 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

6 

Chƣơng 5: Cấu trúc lặp với lệnh DO   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.1 Vòng lặp DO 
   5.1.1 Cú pháp của lệnh DO và vòng lặp DO 
  5.1.2 Những quy tắc cấu trúc và thực hiện vòng 
lặp DO 
  5.1.3 Thí dụ ứng dụng vòng lặp DO  
5.2 Vòng DO lồng nhau 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng  

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

7 

Chƣơng 6: File số liệu và tổ chức file dữ liệu 
trong Fortran 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
6.1 Khái niệm về file dữ liệu và tổ chức lưu trữ dữ 
liệu 
6.2 Các lệnh nhập, xuất dữ liệu với file 
6.3 Kỹ thuật đọc file dữ liệu 
6.4 Tạo lập các file dữ liệu 
6.5 Kỹ thuật trợ giúp tìm lỗi chương trình 
Chữa bài tập 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng  

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

8 
 

Chƣơng 7: Sử dụng biến có chỉ số trong Fortran   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
7.1 Mảng một chiều 
7.2 Lệnh DATA 
7.3 Mảng hai chiều 
7.4 Mảng nhiều chiều 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 
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7.5 Những điều cần chú ý khi sử dụng các mảng 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

9 

Chƣơng 8: Chƣơng trình con loại hàm   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
8.1 Các hàm chuẩn 
8.2 Các hàm chương trình con 
8.3 Chỉ dẫn gỡ rối và phong cách viết chương trình 
có hàm con 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

10 

Chƣơng 9: Chƣơng trình con loại thủ tục   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
9.1 Khai báo và gọi chương trình con thủ tục 
9.2 Những thí dụ ứng dụng chương trình con thủ 
tục 
9.3 Những chỉ dẫn gỡ rối khi sử dụng các thủ tục 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên bảng làm 
bài tập áp dụng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 M H M M H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H M H 

Module 6 H H H M H 

Module 7 H H H M H 

Module 8 H H H M H 
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Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Phạm Văn Huấn,  Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong Khí tượng Thuỷ văn, NXB 
Nông nghiệp, 2005. 

7.2. Tài liệu tham khảo thêm  

1. Phan Văn Tân , Ngôn ngữ lập trình Fortran 90, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ThS Phạm Thị Minh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CƠ CHẤT LƢU 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Cơ chất lƣu 

Tiếng Anh:  Fluid substrate 

Mã số học phần:  13 11 14 107 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 3 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Trước học phần Khí tượng động lực 1 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về động lực học chất lỏng, 

chuyển động trong chất lỏng lý tưởng, chất lỏng không nén được và chuyển động 
rối trong lớp biên của chất lỏng. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức đặc trưng động lực cũng như các đặc trưng 
của chuyển động xoáy trong chất lỏng 

ELO3, ELO5 

CG2 
Ý nghĩa của các phương trình cơ bản trong động lực học 
chất lỏng lí tưởng 

ELO3, ELO5 

CG3 
Chuyển sóng cũng như chuyển động xoáy của chất lỏng lí 
tưởng thông qua các phương trình chuyển động và chuyển 
động rối trong lớp biên 

ELO3, ELO5 

CG4 
Nghiêm túc trong học tập, tăng khả năng tự tìm hiểu tài 
liệu 

ELO14 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT đặc trưng động lực cũng như các đặc trưng của 
chuyển động xoáy trong chất lỏng (NHỚ) 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO2 Sinh viên HIỂU được Ý nghĩa của các phương trình cơ bản 
trong động lực học chất lỏng lí tưởng (HIỂU) 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO3 
Sinh viên MÔ TẢ được chuyển sóng cũng như chuyển động 
xoáy của chất lỏng lí tưởng thông qua các phương trình chuyển 
động (ÁP DỤNG)  

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO4 Sinh viên PHÂN TÍCH được chuyển động rối trong lớp biên 
(PHÂN TÍCH) 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO5 Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm 
tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo đức nghề nghiệp 

ELO14 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO2 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO3 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO4 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M M H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến thức 
về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), kiến thức 
về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác định 
và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong hướng 
giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải pháp, 
ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 
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- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 

A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
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năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Chƣơng 1: Động lực học chất lỏng   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Các khái niệm chung  
1.2 Các đặc trưng động học của chất lỏng 
1.3 Sự phân bố vận tốc trong chất lỏng 
1.4 Phương trình liên tục 
Đặc trưng của chuyển động không xoáy và xoáy 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2: Chuyển động trong chất lỏng lí tƣởng  
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.1 Các phương trình cơ bản của động lực học trong 
chất lỏng lí tưởng  

2.1.1 Các lực tác dụng trong chất lỏng 
2.1.2 Phương trình tổng quát của chuyển động chất 

lỏng 
2.1.3 Phương trình trạng thái của chất lỏng 
2.1.4 Phương trình thu nhiệt 
2.1.5 Phương trình năng lượng 
Phương trình động lượng và mô men động lượng 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2: Chuyển động trong chất lỏng lí tƣởng 
(tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.2 Bài toán thủy động lực dưới dạng tổng quát 
Các trường hợp đơn giản của chuyển động trong 
chất lỏng lí tưởng 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 



6 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2: Chuyển động trong chất lỏng lí tƣởng 
(tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3 Chuyển động xoáy 
2.3.1 Các định lí về xoáy 
2.3.2 Các phương trình về xoáy 

Sự hình thành xoáy 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 2: Chuyển động trong chất lỏng lí tƣởng 
(tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.4 Chuyển động sóng 
2.4.1 Các phương trình cơ bản của chuyển động 

sóng 
2.4.2 Sóng phẳng 
2.4.3 Sóng trong chất lỏng có độ sâu hữu hạn 
Sóng trên bề mặt phân chia của chất lỏng 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3: Chất lỏng không nén đƣợc 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.1 Khái niệm 
3.2 Mối liên hệ giữa tenxơ vận tốc biến dạng và tenxơ 
ứng suất 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3: Chất lỏng không nén đƣợc (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.3  Hệ phương trình Navier.Stock 
Nghiệm giải tích của hệ phương trình Navier. Stock 

- Thuyết 
trình 

-Trình 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 
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chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 3: Chất lỏng không nén đƣợc (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp  
3.5 Điều kiện biên của bài toán thủy động học trong 
chất lỏng thực 
3.6 Dòng dừng một chiều 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 
nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4: Chuyển động rối trong lớp biên của 
chất lỏng  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1  Lớp biên 

4.1.1 Khái niệm 
4.1.2 Hệ phương trình lớp biên 

Giải hệ phương trình lớp biên 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 
nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 4. Chuyển động rối trong lớp biên của 
chất lỏng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.2 Chuyển đổng rối 

4.2.1 Trạng thái chuyển động rối của chất 
lỏng 

Hệ phương trình Reynolds 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

  
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H M H 
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Module 2 H H H M H 

Module 3 H H H M H 

Module 4 H H H M H 

Module 5 H H H M H 

Module 6 H H H M H 

Module 7 H H H M H 

Module 8 H H H M H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Trần Văn Cúc, Cơ học chất lỏng, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003. 

         7.2. Tài liệu tham khảo: 
 1. N. E. Kosin, I. A. Kibel, N. V. Roze, Cơ học chất lỏng lí thuyết, NXB Khoa 
học và Kĩ thuật, Hà Nội, 1975. 
 2. Phạm Ngọc Hồ, Thủy động lực,  NXB Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1997. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 
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Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật 
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ThS Phạm Thị Minh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: DAO ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Dao động và biến đổi khí hậu 

Tiếng Anh:  Occillation and climate change 

Mã số học phần:  13 11 1 4 034 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 3 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí hậu Việt Nam 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về dao động khí hậu và 

những biểu hiện cơ bản. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân và hệ quả. Kịch 
bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, tác động 
và giải pháp ứng phó.  

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức phân biệt được dao động và biến đổi khí 
hậu 

ELO3, ELO5 

CG2 
Kịch bản về phát thải khí nhà kính, về sự nóng lên toàn 
cầu và nước biển dâng 

ELO3, ELO5 

CG3 
Kỹ năng áp dụng được cơ sở khoa học của việc xây dựng 
các kịch bản về biến đổi khí hậu 

ELO3, ELO5 

CG4 
Nghiêm túc trong học tập, tăng khả năng tự tìm hiểu tài 
liệu 

ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT khái niệm về dao động và biến đổi khí hậu 
(NHỚ) 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO2 
Sinh viên HIỂU được những biểu hiện cơ bản của biến đổi khí 
hậu (HIỂU) 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO3 
Sinh viên GIẢI THÍCH nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu 
toàn cầu và (ÁP DỤNG) giải thích nguyên nhân gây ra biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH những nét chính về biến đổi khí hậu ở 
Việt Nam để đưa ra giải pháp ứng phó (PHÂN TÍCH) 

ELO3, ELO5, 
ELO14 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm 
tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo đức nghề nghiệp 

ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M H M H M M M M M M M M H M 
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CELO2 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO3 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO4 M M H M H M M M M M M M M H M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M M H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến thức 
về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), kiến thức 
về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác định 
và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong hướng 
giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải pháp, 
ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
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+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 

70% 
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kỳ / 60 phút lực toàn 
khóa học 

CELO 4, 
CELO 5,  
 

yêu cầu 
của đáp án 

văn 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Mở đầu   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1. Khái niệm về dao động và biến đổi khí hậu 
2. Lịch sử nghiên cứu và giảng dạy về dao động và 
biến đổi khí hậu 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1. Dao động khí hậu và những biểu hiện 
cơ bản của nó trên thế giới và Việt Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1 Dao động khí hậu 

1.1.1 Dao động có chu kì ổn định và không ổn 
định  

1.1.2 Phương pháp phân tích và tính chu kì của dao 
động khí hậu không ổn định 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 1. Dao động khí hậu và những biểu hiện 
cơ bản của nó trên thế giới và Việt Nam (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.2 Những biểu hiện cơ bản của dao động khí hậu 

1.2.1 Dao động khí hậu hạn ngắn  

1.2.2 Dao động khí hậu hạn vừa 
1.2.3 Dao động khí hậu hạn dài 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 1. Dao động khí hậu và những biểu hiện 
cơ bản của nó trên thế giới và Việt Nam (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.3 Dao động khí hậu và thiên tai khí tượng 

1.3.1 Hạn hán 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

CELO1, CELO2, 
CELO5 
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1.2.2 Lũ lụt Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 2. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên 
nhân và hậu quả 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và nguyên nhân hình 
thành  

2.1.1 Nguyên nhân và biến đổi khí hậu thời kì 
trước công nghiệp hóa 
2.1 2 Phát thải khí nhà kính tự nhiên và nhân tao. 
Biến đổi khí hậu thời kì sau công nghiệp hóa 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 2. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên 
nhân và hậu quả (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.2. Sự nóng lên toàn cầu và những hậu quả 

2.2.1 Nước biển dâng 

2.2.2 Thay đổi của mưa, ẩm và các hiện tượng 
khác 
2.2.3 Thay đổi của các hiện tượng khí tượng cực đoan 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 2. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên 
nhân và hậu quả (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.3. Kịch bản biến đổi khí hậu trong thế kỉ XXI và 
thế kỉ tiếp theo 

2.3.1 Kịch bản phát thải khí nhà kính 
2.3.2 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 3. Dao động và biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  - Thuyết CELO1, CELO2, 
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3.1 Dao động khí hậu ở Việt Nam. 

3.1.1 Dao động của chế độ nhiệt 

3.1.2 Dao động của chế độ mưa 
3.1.3 Diễn biến của một số hiện tượng cực đoan 

trình 
-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 
nhóm 

CELO3, CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 3. Dao động và biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.2  Biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

3.2.1 Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa, mực 
nước biển dâng 
3.2.2 Kịch bản biến đổi khí hậu trong thế kỷ XXI ở 
các vùng khí hậu; kịch bản về nước biển dâng. 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 
nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 3. Dao động và biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.3 Tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp ứng 
phó ở Việt Nam. 

3.3.1 Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng  

3.3.2  Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu  
 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H H M M H 

Module 4 H H M M H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 
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Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Biến đổi khí hậu, Khoa học kỹ thuật, 2008 

2. Climate change and Sea level Rise Scenarios for Vietnam, MONRE 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật 
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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              Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KHÍ TƢỢNG SYNOP 1 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Khí tƣợng Synop 1 

Tiếng Anh:  Synoptic Meteorology 1 

Mã số học phần:  13 11 14 011 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 5 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng cơ sở 1, 2; Khí tượng động lực 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về phương pháp synop; đặc 

điểm trường trung bình các yếu tố khí tượng cơ bản và các khối không khí 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức cơ bản của phương pháp synop ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức về đặc điểm về trường các yếu tố khí tượng cơ 
bản 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kiến thức về khối không khí ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, kỉ luật ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các phương pháp synop (NHỚ) 
ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU sự phân bố các yếu tố khí tượng cơ 
bản (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên SỬ DỤNG được các công cụ dự báo thời 
tiết (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH được sự phân bố của trường 
một số các yếu tố khí tượng và các khối không khí 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 
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CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 
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+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 
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khóa học  của đáp án 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1: Đôi tƣợng của khí tƣợng Synop và 
phƣơng pháp phân tích Synop 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Đối tượng của khí tượng học synop 
1.2 Lược sử phát triển của khí tượng học synop 
1.3 Thông tin khí tượng dùng trong phân tích synop 
và dự báo thời tiết 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1: Đôi tƣợng của khí tƣợng Synop và 
phƣơng pháp phân tích Synop (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
1.4 Cơ quan thời tiết toàn cầu 
1.5 Hệ thống truyền tin toàn cầu 
1.6 Nguyên tắc cơ bản của phương pháp phân tích 
synop 
1.7 Những hạn chế của phương pháp phân tích 
synop 

 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2: Phƣơng pháp biểu diễn thông tin khí 
tƣợng dùng trong phân tích synop và dự báo 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Đặc điểm của phương pháp biểu diễn thông tin 
khí tượng 
2.2 Phương pháp biểu diễn các thông tin khí tượng 
bằng bảng 
2.3 Phương pháp đồ thị biểu diễn thông tin khí 
tượng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2: Phƣơng pháp biểu diễn thông tin khí 
tƣợng dùng trong phân tích synop và dự báo 
thời tiết  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.4 Bản đồ synop 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO1, 
CELO5 
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2.5 Mặt cắt thẳng đứng không gian và mặt cắt 
thẳng đứng thời gian  

- Thảo luận nhóm 
 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3: Đặc trƣng cơ bản của trƣờng các yếu 
tố khí tƣợng cơ bản  
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Đặc trưng của hệ thống khí áp 
3.2 Sự biến đổi của hệ thống khí áp theo chiều cao 
3.3 Phương trình khuynh hướng khí áp 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3: Đặc trƣng cơ bản của trƣờng các yếu 
tố khí tƣợng cơ bản (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.4 Đặc điểm trường gió 
3.5 Một số đặc trưng của trường gió 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3: Đặc trƣng cơ bản của trƣờng các yếu 
tố khí tƣợng cơ bản (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.6 Trường các chuyển động thẳng đứng 
3.7 Q-vector dùng để chuẩn đoán tác động gây 
dòng thẳng đứng và hiệu ứng sinh và tan front 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4: Khối khí khí quyển (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
4.1 Khái niệm cơ bản về khối khí 
4.2 Trung tâm hình thành khối khí 
4.3 Phân loại khối khí 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4: Khối khí khí quyển (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.4 Quá trình hình thành và biến tính của khối khí 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 

CELO1, 
CELO2, 
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4.5 Những nhân tố chủ yếu trong quá trình biến tính 
của khối khí  

Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 4: Khối khí khí quyển (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.6 Thời tiết trong khối khí 
4.7 Phân tích khối khí 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H M M M H 

Module 4 H M M M H 

Module 5 M H H H H 

Module 6 M H H H H 

Module 7 M H H H H 

Module 8 M H H H H 

Module 9 M H H H H 

Module 10 M H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Trần Công Minh, Khí tượng synôp (phần cơ sở), NXB ĐHQGHN, 1997. 

2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
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8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KHÍ TƢỢNG SYNOP 2 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Khí tƣợng Synop 2 

Tiếng Anh:  Synoptic Meteorology 2 

Mã số học phần:  13 11 14 013 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 43 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng cơ sở 1, 2; Khí tượng động lực 1,2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về Front khí quyển, xoáy 

thuận, xoáy nghịch ngoại nhiệt đới, hoàn lưu chung khí quyển và phương pháp 
dự báo hình thế synop và dự báo điều kiện thời tiết. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về front khí quyển, xoáy thuận và xoáy 
nghịch ngoại nhiệt đới 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Các kiến thức về hoàn lưu chung khí quyển ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Phương pháp dự báo hình thế synop và dự báo điều kiện 
thời tiết 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có ý thức tổ chức kỷ luật, chăm chỉ, sáng tạo ELO13, ELO14 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các kiến thức về front khí quyển, 
xoáy thuận và xoáy nghịch ngoại nhiệt đới (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU về hoàn lưu chung của khí quyển 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên PHÂN TÍCH được đối tượng nghiên cứu 
của khí tượng học synop trong công tác dự báo thời 
tiết (PHÂN TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên ÁP DỤNG được phương pháp dự báo hình 
thế synop và dự báo điều kiện thời tiết thời tiết (ÁP 
DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Sinh viên NHẬN DẠNG được front, xoáy và gió mùa 
trên bản đồ (PHÂN TÍCH) 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 
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CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 
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+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 
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khóa học  của đáp án 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 1 

Chƣơng 1: Front khí quyển 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
1.1 Khái niệm cơ bản về front  
1.2 Phân loại front khí quyển 
1.3 Sự biến đổi của các yếu tố khí tượng trong đới 
front 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 2 

Chƣơng 1: Front khí quyển 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp 
1.4 Độ nghiêng của mặt front 
1.5 Đặc điểm trường gió và trường áp ở gần front 
1.6 Đặc điểm của trường biến áp gần front 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 3 

Chƣơng 1: Front khí quyển 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
1.7 Sự di dộng của front 
1.8 Chuyển động thẳng đứng gần mặt front 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 4 

Chƣơng 1: Front khí quyển 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
1.9 Sự sinh và tan front 
1.10 Hệ thống thời tiết front 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 5 

Chƣơng 1: Front khí quyển 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
1.11 Ảnh hưởng của địa hình đối với front 
1.12 Phân tích front 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 6 

Chƣơng 2: Đới front hành tinh trên cao và dòng 
xiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
2.1 Đới front trên cao 
2.2 Đới front hành tinh trên cao  
2.3 Dòng xiết 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 7 

Chƣơng 3: Xoáy thuận và xoáy nghịch ngoại 
nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
3.1 Khái niệm cơ bản 
3.2 Phân loại xoáy thuận và xoáy nghịch 
3.3 Điều kiện xuất hiện xoáy thuận nhiệt và xoáy 
thuận front 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8  

Chƣơng 3: Xoáy thuận và xoáy nghịch ngoại 
nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp 
3.4 Các giai đoạn phát triển của xoáy thuận front 
3.5 Sự phát triển của xoáy nghịch ngoại nhiệt đới 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9  

Chƣơng 3: Xoáy thuận và xoáy nghịch ngoại 
nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp 
3.6 Sự tái sinh xoáy thuận và xoáy nghịch 
3.7 Sự di chuyển của xoáy thuật và xoáy nghịch 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10  

Chƣơng 3: Xoáy thuận và xoáy nghịch ngoại 
nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp 
3.8 Ảnh hưởng của địa hình đối với xoáy thuận và 
xoáy nghịch 
3.9 Đặc điểm phân bố tổng lượng ozon trong xoáy 
thuận và xoáy nghịch 
3.10 Ví dụ bản đồ chuẩn đoán trong phân tích sự 
phát triển của xoáy thuận 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M H M H 

Module 2 H M H M H 

Module 3 H M H M H 

Module 4 H M H M H 

Module 5 H M H M H 

Module 6 H M H M H 

Module 7 H M H M H 

Module 8 H M H M H 

Module 9 H M H M H 

Module 10 H M H M H 

Module 11 M H H M H 

Module 12 M H H M H 

Module 13 M H H M H 

Module 14 M M H H H 

Module 15 M M H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Trần Công Minh, Khí tượng synop (phần cơ sở), NXB ĐHQGHN, 1997. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 
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8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: QUAN TRẮC KHÍ TƢỢNG BỀ MẶT 1 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Quan trắc khí tƣợng bề mặt 1 

Tiếng Anh:  Surface Meteorological Observation 1 

Mã số học phần:  131114024 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 5 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 



2 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về Các qui định trong quan trắc 

khí tượng bề mặt; Định nghĩa, phân loại, dạng và tính của mây; Cách quan trắc và phát 
báo các mây;  Quan trắc hiện tượng khí tượng, tầm nhìn ngang, bốc hơi, thời gian 
nắng. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức cơ bản quy định trong quan trắc khí tượng 
bề mặt 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức về loại mây, dạng mây và tính mây ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Kiến thức về hiện tượng khí tượng, tầm nhìn ngang, bốc 
hơi và thời gian nắng 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có thái độ nghiêm túc, kỉ luật ELO13, ELO14 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các quy định trong quan trắc khí 
tượng bề mặt (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU các phương pháp quan trắc các yếu tố 
khí tượng bề mặt (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên ÁP DỤNG phương pháp quan trắc các yếu 
tố khí tượng bề mặt tại một trạm cụ thể (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và xác định loại mây, dạng 
mây và tính mây 
 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 
 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15
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CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
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- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

bài thi 
cuối khóa 

kiến kiến 
thức/kỹ 

CELO 1, 

CELO 2, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 

3 câu hoặc 
4 câu/10 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 70% 
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giá cuối 
kỳ 

( tự luận) 
/ 60 phút 

năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

cuối kỳ điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Các quy định trong quan trắc khí 
tƣợng bề mặt 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1 Mạng lưới trạm khí tượng  

1.2 Vườn khí tượng  
1.3 Các quy định trong quan trắc khí tượng bề mặt 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2. Loại mây, dạng mây và tính mây   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.1 Định nghĩa và phân loại mây 

2.2 Loại mây 
2.3 Dạng mây 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Loại mây, dạng mây và tính mây (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.4 Tính mây 

2.5 Mây phụ, dạng phụ và mây nguồn gốc 

2.6 Mô tả mây 

2.6.1 Mô tả mây tầng cao 

2.6.2 Mô tả mây tầng trung 
2.6.3 Mô tả mây tầng thấp 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Loại mây, dạng mây và tính mây (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.7  Cách quan trắc mây 
2.8  Cách phát báo mây 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 Chƣơng 3. Quan trắc hiện tƣợng khí tƣợng   
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.1 Định nghĩa và phân loại  
3.2 Kí hiệu và mô tả 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3. Quan trắc hiện tƣợng khí tƣợng (tt)   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.3 Nội dung và cách quan trắc  
3.4 Cách phát báo hiện tượng khí tượng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 4. Quan trắc tầm nhìn ngang   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

4.1 Cách lập sơ đồ tiêu điểm tầm nhìn ngang  
4.2 Cách quan trắc tầm nhìn ngang  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 5. Quan trắc bốc hơi   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.1 Quan trắc bốc hơi bằng ống bốc hơi Piche 

5.2 Quan trắc bốc hơi bằng thùng GGI-3000 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 5. Quan trắc bốc hơi (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp  
5.3 Quan trắc bốc hơi bằng chậu bốc hơi Class-A 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 6. Quan trắc thời gian nắng    
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

6.1  Quan trắc nhật quang kí và tháo lắp giản đồ 
nhật quang kí  

6.2 Quy toán giản đồ nhật quang kí 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 M M M H H 

Module 3 M M M H H 

Module 4 M M M H H 

Module 5 M H H M H 

Module 6  H H  H 

Module 7  H H  H 

Module 8  H H  H 

Module 9  H H  H 

Module 10  H H  H 

 
H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt, 2001 

2. Trung tâm KTTV Quốc Gia, Mã luật Khí tượng, 2006 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
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Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: QUAN TRẮC KHÍ TƢỢNG BỀ MẶT 2 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Quan trắc khí tƣợng bề mặt 2 

Tiếng Anh:  Surface Meteorological Observation 2 

Mã số học phần:  131114026 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: 15tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Quan trắc khí tượng bề mặt 1 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về Quan trắc gió; Quan trắc nhiệt 

độ đất và trạng thái bề mặt đất; Quan trắc nhiệt độ và ẩm độ không khí; Quan trắc 
giáng thuỷ; Quan trắc khí áp; Các dạng mã luật khí tượng bề mặt. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về quan trắc về các yếu tố khí tượng: gió, 
nhiệt độ đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm, giáng thủy, khí 
áp 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức trạm khí tượng tự động ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Kiến thức về mã luật khí tượng bề mặt ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, kỉ luật ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các Phương pháp quan trắc các yếu tố 
khí tượng: ió, nhiệt độ đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm, 
giáng thủy, khí áp (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU các phương pháp quan trắc các yếu tố 
khí tượng bề mặt và cách thảo mã luật khí tượng 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên ÁP DỤNG phương pháp quan trắc các yếu 
tố khí tượng bề mặt tại một trạm cụ thể và thảo mã 
luật khí tượng (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 

Sinh viên PHÂN TÍCH và ĐÁNH GIÁ được mức độ 
phức tạp trong công tác quan trắc khí tượng bề mặt và 
trạm khí tượng tự động 
 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 
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5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 



5 

quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Quan trắc gió bề mặt 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

1.1 Quan trắc gió bằng máy gió tự báo EL  
1.2 Quan trắc gió bằng máy gió Young 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1. Quan trắc gió bề mặt (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

1.3 Quan trắc gió bằng máy cầm tay 
1.4 Quan trắc gió bằng bảng gió Beaufort 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Quan trắc nhiệt độ đất và trạng 
thái mặt đất 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

2.1 Quan trắc nhiệt độ bề mặt đất 
2.2 Quan trắc nhiệt độ các lớp đất sâu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Quan trắc nhiệt độ đất và trạng 
thái mặt đất (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
2.3 Quan trắc trạng thái mặt  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
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- Thảo luận nhóm 
 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3. Quan trắc nhiệt độ và ẩm độ không 
khí 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  

3.1 Phương pháp quan trắc nhiệt độ và ẩm độ 
không khí bằng nhiệt kế 
3.2 Phương pháp quan trắc nhiệt độ và ẩm độ 
không khí bằng máy tự ghi 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3. Quan trắc nhiệt độ và ẩm độ không 
khí (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
3.3  Quy toán giản đồ máy tự ghi nhiệt, ẩm 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 4. Quan trắc giáng thủy   

A/ Các nội dung chính trên lớp  

4.1 Quan trắc giáng thuỷ bằng lượng vũ kế 
4.2 Quan trắc giáng thuỷ bằng vũ lượng kí xy – phông 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4. Quan trắc giáng thủy (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

4.3 Quan trắc giáng thuỷ bằng vũ lượng kí chao lật 
SL-1, SL-3 
4.4 Quy toán giản đồ VLK 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 5. Quan trắc khí áp 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

5.1 Quan trắc khí áp bằng khí áp kế 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
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5.2 Quan trắc khí áp bằng khí áp kí - Thảo luận nhóm 
 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 5. Quan trắc khí áp (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 

5.3 Quan trắc khí áp bằng khí áp kế hiện số 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

11 

Chƣơng 5. Quan trắc khí áp (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
5.4 Quy toán giản đồ Áp ký 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

12 

Chƣơng 6. Trạm KT tự động 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
6.1  Khái quát về trạm KTTĐ 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

13 

Chƣơng 6. Trạm KT tự động (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
6.2  Quan trắc các yếu tố KT 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

14 

Chƣơng 7. Mã luật khí tƣợng bề mặt 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 
7.1  Dạng mã luật FM- XII-Ext sy nop 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 

CELO4, 
CELO5 
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Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

15 

Chƣơng 7. Mã luật khí tƣợng bề mặt (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp 
7.2 Dạng mã luật  VNI - TYPH 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H M H 

Module 2 H H H M H 

Module 3 H H H M H 

Module 4 H H H M H 

Module 5 H H H M H 

Module 6 H H H M H 

Module 7 H H H M H 

Module 8 H H H M H 

Module 9 H H H M H 

Module 10 H H H M H 

Module 11 H H H M H 

Module 12 M M M H H 

Module 13 M M M H H 

Module 14 M M M H H 

Module 15 M M M H H 
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H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt, 2001 

2. Trường ĐHTNMT TP. HCM, Bài giảng Quan trắc khí tượng bề mặt, 2012 

7.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: Dự báo số trị 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Dự báo số trị 
Tiếng Anh:  Numerical Weather Forecast 

Mã số học phần:  131114014 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 tiết 
Số tiết bài tập: 13 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng động lực 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp dự báo thời tiết 

dựa trên cơ sở tích phân số trị hệ phương trình thủy nhiệt động lực học. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 

học 
phần 
(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Khả năng khảo sát một cách định lượng các quy luật 
của các quá trình trong khí quyển 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Các phương pháp tích phân hệ các phương trình thủy 
nhiệt động lực học 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Ap dụng cho bài toán dự báo khí tượng đơn giản ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có 

thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT cách chuyển đổi hệ phương 
trình thủy nhiệt động lực trong các hệ tọa độ 
khác nhau(NHỚ) 

ELO2; ELO3; ELO4;ELO7; 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HI U BIẾT về việc phân tích tích 
quy mô các phương trình (HI U) 

ELO2; ELO3; ELO4;ELO7; 
ELO10 

CELO3 
Xây dựng sơ đồ sai phân hữu hạn cho một 
phương trình cụ thể và Xây dựng các mô hình 
dự báo thời tiết đơn giản (ÁP DỤNG) 

ELO2; ELO3; ELO4;ELO7; 
ELO10 

CELO4 
 NHẬN DIỆN hiển thị và phân tích kết quả 
(PHÂN TÍCH) 

ELO2; ELO3; ELO4;ELO7; 
ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm 
trong đạo đức nghề nghiệp 

ELO2; ELO5; 
ELO6;ELO7;ELO10;ELO14 

 
Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 
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CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng 
dạy, ví dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng 
phương pháp động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
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+ Trọng số: 40%, bao gồm: chuyên cần 20%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 60%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

 

20% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3: 
kiến 

thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 
CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

  

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 2 :  kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

CELO 1, 
CELO 2, 
CELO 3, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 

60% 



5 

kỳ / 60 phút lực toàn 
khóa học 

CELO 4, 
CELO 5 

 

yêu cầu 
của đáp án 

văn 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuầ
n 

Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

 
Chƣơng 1: Các phƣơng trình thủy nhiệt 
động lực học 
 

  

1 

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
    Các quá tr nh chính trong khí quyển và vấn 
đề xây dựng các m  h nh dự báo 
    Các phương tr nh nhiệt động lực cho các 
chất l ng lí tư ng 
  3 Các phương tr nh thủy nhiệt động lực học 
cho khí quyển rối  
 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng chuyển 
pt dạng tọa 
độ về dạng 
vector 

 
SV Tự học 

CELO1, 
CELO2,  
CELO4, 
CELO5 

 
 

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 

  

2 

Chƣơng 1: Các phƣơng trình thủy nhiệt 
động lực học 
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  3 Các phương tr nh thủy nhiệt động lực học 
cho khí quyển rối (tt) 
     ệ các phương tr nh thủy nhiệt động lực 
học với tọa độ th ng đứng bất  k   
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Viết các phương tr nh Thủy nhiệt động lực học 
cho khí quyển rối (hệ   3   và hệ   3 6) 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng chứng 
minh các 
công thức. 
SV Tự học 

CELO1, 
CELO2,  
CELO4, 
CELO5 

3 

Chƣơng 1: Các phƣơng trình thủy nhiệt 
động lực học (tt) 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
     ệ các phương tr nh thủy nhiệt động lực 
học với tọa độ th ng đứng bất  k  (tt) 
     ệ phương tr nh thủy nhiệt động lực học 
trong hệ tọa độ khí áp 
  6  ệ tọa độ   
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2,  
CELO4, 
CELO5 

4 
Chƣơng 1: Các phƣơng trình thủy nhiệt 
động lực học (tt) 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 

CELO1, 
CELO2,  
CELO4, 
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     hương tr nh xoáy và phương tr nh 
Divecgiăng 
     ệ phương tr nh thủy nhiệt động lực học 
trong hệ tọa độ cầu 
     Tính ảnh hư ng của phép chiếu bản đồ 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
   0 Bài tập 

Powerpoint  
- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO5 

5 

Chƣơng 2: Phân tích quy mô 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
     hương pháp phân tích quy m  
     ệ phương tr nh nước n ng 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2,  
CELO4, 
CELO5 

6 

Chƣơng 2: Phân tích quy mô (tt) 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
  3 Các phương tr nh tà áp 
     hân tích quy m  các phương tr nh 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

7 

Chƣơng 2: Phân tích quy mô (tt) 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
     uy m  hành tinh 
  6  ệ phương tr nh cân bằng  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

8 

Chƣơng 3: Các phƣơng pháp sai phân hữu 
hạn giải phƣơng trình thủy nhiệt động lực 
học 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3    hương pháp lưới 
3    ần đúng đạo hàm bằng sai phân h u hạn 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

9 

Chƣơng 3: Các phƣơng pháp sai phân hữu 
hạn giải phƣơng trình thủy nhiệt động lực 
học (tt) 
3    hương pháp xây dựng sơ đồ sai phân h u 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 
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hạn 
3   Toán tử  acobian 
3 6 Sơ đồ tích phân theo thời gian 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập 

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 
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Chƣơng 4: Các mô hình dự báo tựa địa 
chuyển và tựa SOLENOID 
A/ Các nội dung chính trên lớp  
     hương tr nh xoáy chính áp 
       h nh chính áp tựa địa chuyển 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà 
 Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

11 

Chƣơng 4: Các mô hình dự báo tựa địa 
chuyển và tựa SOLENOID 
A/ Các nội dung chính trên lớp  
  3 Sơ đồ dự báo tựa địa chuyển ba chiều 
4.4  iải phương tr nh cho xu thế địa thế vị 
bằng phương pháp mặt ph ng 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà 
 Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

12 

Chƣơng 4: Các mô hình dự báo tựa địa 
chuyển và tựa SOLENOID 
A/ Các nội dung chính trên lớp  
     iải phương tr nh cho xu thế địa thế vị 
bằng phương pháp lồng kh ng gian 
  6 Các m  h nh dự báo tựa solenoid 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà 
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV Tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

13 

Chƣơng 4: Các mô hình dự báo tựa địa 
chuyển và tựa SOLENOID 
A/ Các nội dung chính trên lớp  
  6 Các m  h nh dự báo tựa solenoid (tt) 
     ác định hàm d ng theo phương tr nh cân 
bằng 
    Các tính chất tích phân 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà 
Bài tập 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV Tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

14 

Chƣơng 5: Các mô hình dự báo dựa trên các 
phƣơng trình thủy nhiệt động lực học 
nguyên thủy 
A/ Các nội dung chính trên lớp  
    Bài toán dự báo dựa trên hệ các phương 
tr nh nguyên thủy 
     ệ phương tr nh nguyên thủy cho khí quyển 

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 
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chính áp 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà 
 Bài tập  

thức. 
SV tự học 

15 

Chƣơng 5: Các mô hình dự báo dựa trên các 
phƣơng trình thủy nhiệt động lực học 
nguyên thủy 
A/ Các nội dung chính trên lớp  
5.5 Các sơ đồ sai phân h u hạn sử dụng trong 
m  h nh dự báo 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà 
 Bài tập  

- Thuyết 
trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint  

- SV lên 
bảng biến đổi 
các công 
thức. 
SV tự học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H M H H 

Module 2 H H M H H 

Module 3 H H M H H 

Module 4 H H M H H 

Module 5 H H M H H 

Module 6 H H M H H 

Module 7 H H M H H 

Module 8 M M H H H 

Module 9 M M H H H 

Module 10 H H H H H 

Module 11 H H H H H 

Module 12 H H H H H 

Module 13 H H H H H 

Module 14 H H H H H 

Module 15 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Trần Tân Tiến, Dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị, NXB ĐHQGHN, 

1997. 
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7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế, Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết 

bằng các phương pháp thống kê, NXB ĐHQGHN, 2002. 
2. Krisnamurti T. N. Bounoua L., An introduction to numerical weather 

prediction techniques, America, 1996. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: Th.S Phạm Thị Minh 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: Thực hành dự báo số trị 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Thực hành dự báo số trị 
Tiếng Anh:  Practice of Numerical Forecast 

Mã số học phần:  131114038 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 7 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 1 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết:  tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: 30 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra:      tiết 

Thời gian tự học: 30 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Dự báo số trị; Tin học ứng dụng 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Nội dung học phần Thực hành dự báo số trị bao gồm: Ứng dụng các phương 

pháp sai phân hữu hạn để tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai của một hàm số cụ thể; 
Xác định hàm dòng và độ cao địa thế vị từ trường gió; Phân tích khách quan; và Mô 
hình chính áp. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Kiến thức để phân tích và giải quyết bài toán bằng chuỗi 
số liệu thực tế. 

ELO 2, ELO3 

CG2 Khả năng đọc hiểu mã nguồn và viết chương trình con ELO4, ELO5 

CG3 
Kỹ năng vận hành và chạy thử nghiệm mô hình dự báo 
đơn giản 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, năng động ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
BIẾT áp dụng các phương pháp sai ph n hữu hạn để 
tìm đạo hàm bậc nhất, bậc hai trong chuỗi số liệu thực 
(NHỚ). 

ELO 2 

CELO2 
HIỂU BIẾT cách xác định hàm dòng và độ cao địa 
thế vị trong chuỗi số liệu thực tế (HIỂU). 

ELO 2, ELO3 

CELO3 
ÁP DỤNG các phương pháp ph n tích khách quan để 
đưa số liệu quan trắc ngẫu nhiên về lưới điều hòa. 

ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO4 
Vận hành và chạy thử nghiệm mô hình chính áp với 
tập số liệu cụ thể (ÁP DỤNG). 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp. 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H M M M M M M M M M M M M M 

CELO2 M H H M M M M M M M M M M M M 

CELO3 M H H H M M M M M M M M M M M 
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CELO4 M M M M H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)  

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
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Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời c u 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nh n ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 



5 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1: Các phƣơng pháp sai phân hữu 
hạn  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Đạo hàm bậc nhất 
1.2 Đạo hàm bậc hai 
1.3 Toán tử Laplaxian 
1.4 Toán tử Jacobian 
1.5 Sai phân thời gian 
1.6 M  tả chương tr nh nguồn và thực hành 

Hướng dẫn SV 
thực hành viết sai 

phân hữu hạn  

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh tính toán 
bằng phương pháp sai phân hữu hạn 

SV tự học CELO1, 
CELO5 

2 

Chƣơng 1: Các phƣơng pháp sai phân hữu 
hạn 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh tính toán 
bằng phương pháp sai phân hữu hạn trên máy 
tính 

Hướng dẫn SV 
thực hành trên 

máy tính 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh tính toán 
bằng phương pháp sai phân hữu hạn 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO5 

3 

Chƣơng 2: Xác định hàm dòng và độ cao địa 
thế vị từ trƣờng gió 

 
 

 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
    Phương pháp l ng dần (relaxation method) 
    Phương pháp biến đổi  ourier 
  3 Độ cao địa thế vị t  trường gió 
    M  tả chương tr nh nguồn và thực hành 

Hướng dẫn SV 
ph n tích một 

phương pháp cụ 
thể và cách đọc 
chương trình mã 

nguồn 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Viết chương tr nh mã nguồn cho 
phương pháp l ng dần để xác định hàm dòng 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

4 

Chƣơng 2: Xác định hàm dòng và độ cao địa 
thế vị từ trƣờng gió 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Bài tập: biên dịch và kết nối các chương tr nh 
mã nguồn 

Hướng dẫn sinh 
viên biên dịch và 

kết nối các 
chương trình mã 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 
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nguồn 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh mã nguồn 
cho chương tr nh tính hàm dòng 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

5 

Chƣơng 3: Phân tích khách quan  
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3   Phương pháp gần đúng đa thức 
3   Phương pháp hiệu ch nh liên tiếp  
3 3 Kĩ thuật nội suy tối ưu 
3   M  tả chương tr nh nguồn và thực hành 

Hướng dẫn sinh 
viên sử dụng các 

phương pháp 
trong phân tích 
khách quan và 
đọc mã nguồn 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Viết chương tr nh cho một kỹ thuật phân 
tích khách quan cụ thể 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO3, 
CELO5 

6 

Chƣơng 3: Phân tích khách quan  
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Bài tập: biên dịch và kết nối các chương tr nh 
mã nguồn 

Hướng dẫn sinh 
viên biên dịch và 

kết nối các 
chương trình mã 

nguồn 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh mã nguồn, 
biên dịch và trích xuất kết quả 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO3, 
CELO5 
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Chƣơng 4: Mô hình chính áp    

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
    Động lực học m  h nh chính áp 
    Các tính chất của dòng chính áp 
  3 Trao đổi năng lượng chính áp 
    Cấu trúc m  h nh và điều kiện biên, điều kiện 
ban đầu 
    Sai phân kh ng gian và sai phân thời gian 
    M  tả chương tr nh nguồn và thực hành 

Hướng dẫn sinh 
viên tìm hiểu về 
mô hình chính áp 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Đọc và hiểu chương tr nh mã nguồn 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

8 
Chƣơng 4: Mô hình chính áp (tt) 
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A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Bài tập: Viết các chương tr nh liên quan đến 
chương tr nh chính  

Hướng dẫn sinh 
viên viết chương 

trình con 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh con đã 
được hướng dẫn 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

9 

Chƣơng 4: Mô hình chính áp (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Bài tập: Kết nối hoàn thiện các chương tr nh con 
và chương tr nh chính  

Hướng dẫn sinh 
viên kết nối 

chương trình con 
và chương trình 

chính 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Biên dịch và chạy chương tr nh, bài tập 
lớn và chuẩn bị báo cáo 
Chuẩn bị các nội dung cho buổi học sau 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

10 

Chƣơng 4: Mô hình chính áp (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Báo cáo bài tập lớn (theo nhóm)  

Báo cáo theo 
nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Bài tập: Hoàn thiện các chương tr nh đã thực 
hành 
Chuẩn bị các nội dung cho đồ án môn học 

SV tự học CELO1, 
CELO2, 
CELO4, 
CELO5 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H H M M H 

Module 4 H H M M H 

Module 5 M M H M H 

Module 6 M M H M H 
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Module 7 H H M H H 

Module 8 H H M H H 

Module 9 H H M H H 

Module 10 H H M H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Kiều Thị Xin, Nhập môn k  thuật dự báo thời tiết số, NXB ĐH G Hà Nội, 2007 

7.2. Tài liệu tham khảo thêm  

1. Krishnamurti, T. N and Bounoua, L., Numerical Weather Prediction techniques, 
Academic Press, New York, 1996. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, g y ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 
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10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
             Phạm Thị Minh 
 
 
 
Quy cách trình bày đề cương chi tiết học phần 

Văn bản được tr nh bày trên giấy khổ A  có kích thước chiều rộng   0 mm, 
chiều dài  79 mm; định dạng lề trên  0 mm, lề dưới  0 mm, lề trái 30 mm, lề phải  0 
mm; sử dụng  ph ng chữ tiếng Việt Times New Roman, size  3; đặt  pt giữa các đoạn 
văn; cách dòng đơn giữa các dòng; đánh số trang ở giữa, lề dưới bằng số Ả Rập t  
trang đầu tiên đến trang cuối cùng  

(Nguồn: Tham khảo và có hiệu ch nh t  Đào tạo theo CDIO: T  thí điểm đến đại trà  ( 0  )  ĐHQGHCM,  
 tr.95-97). 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KHÍ TƢỢNG VỆ TINH 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Khí tƣợng vệ tinh 

Tiếng Anh:  Satellite Meteorology 

Mã số học phần:  13 11 14 032 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng synop 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Lý thuyết vệ tinh khí tượng, 

phương pháp phân tích ảnh mây vệ tinh, phương pháp phân tích và dự báo thời tiết 
thông qua ảnh mây vệ tinh và xử lý ảnh mây vệ tinh. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức cơ bản về vệ tinh khí tượng ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức để phân tích ảnh mây vệ tinh và dự báo thời 
thiết 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng xử lý ảnh mây vệ tinh ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, kỉ luật ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT lý thuyết về vệ tinh khí tượng (NHỚ) 
ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU cách phân tích ảnh mây vệ tinh 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên ỨNG DỤNG các kết quả phân tích ảnh vệ 
tinh trong phân tích và dự báo thời tiếtt (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và xử lý ảnh mây vệ tinh  
 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 
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CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 
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+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 
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khóa học  của đáp án 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Cở sở lý thuyết về vệ tinh khí tƣợng   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Lịch sử phát triển 
1.2 Bức xạ và thành phần bức xạ mặt trời 
1.3 Phát xạ và khả năng phát xạ 
1.4 Nguyên tắc quan trắc vệ tinh từ không gian 
Các lĩnh vực ứng dụng vệ tinh khí tượng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2. Phân tích ảnh mây vệ tinh   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Đặc điểm cơ bản của ảnh mây vệ tinh 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Phân tích ảnh mây vệ tinh (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.2 Nhận biết loại mây trên ảnh vệ tinh 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Phân tích ảnh mây vệ tinh (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3 Phân biệt mây Stratus và sương mù 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3. Phân tích và dự báo thời tiết   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Phân tích Front 
3.2 Phân tích giải hội tụ nhiệt đới (ITCZ 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 Chƣơng 3. Phân tích và dự báo thời tiết (tt)   
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.3 Phân tích áp thấp nhiệt đới và bão  

3.4 Phân tích đối lưu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3. Phân tích và dự báo thời tiết (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.5 Phân tích ước lượng  
3.6  Bài tập 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4. Xử lí ảnh mây vệ tinh   
A/ Các nội dung chính trên lớp  

4.1 Phương pháp đ ng hóa số liệu vệ tinh 

        4.1.1 Các v n đề cơ  ản trong  ử l  ảnh 
        4.1.2 Chuyển đổi số liệu vệ tinh về hệ tọa độ 
đ a lí c  ph p chiếu sử dụng cho mô h nh số tr   

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4. Xử lí ảnh mây vệ tinh (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

4.2 Phương pháp xác định sai số trong đ ng hóa 
số liệu cho m  h nh b ng th ng tin ảnh mây 
vệ tinh   

        4.2.1 Tƣơng quan sai số và Bias 

        4.2.2 Sai số quan tr c 
        4.2.3 Sai số trƣờng nền 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 4. Xử lí ảnh mây vệ tinh (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

4.3  Phương pháp tính toán trong xử l  ảnh  
4.3.1 Tính nhiệt độ đ nh mây 

4.3.2 Tính độ cao chân mây 

4.3.3 Tính độ cao đ nh mây 
4.3.4 Tính hàm lƣợng ẩm trong mây 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: SV tự học  
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Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 
 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H    H 

Module 2  H   H 

Module 3  H   H 

Module 4  H   H 

Module 5   H  H 

Module 6   H  H 

Module 7   H  H 

Module 8    H H 

Module 9    H H 

Module 10  H H H H 

 
H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Đỗ Huy Dương, Tập bài giảng khí tượng vệ tinh, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội, 2010  

7.2. Tài liệu tham khảo: 
2. Nguyễn Văn Tuyên, Khí tượng vệ tinh, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 

2007. 

8. Quy đ nh của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 
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Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Th  Minh, 
ThS Nguyễn Th  Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Th  Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Phân tích dự báo thời tiết 
Tiếng Anh:  Weather Analysis and Forecast 

Mã số học phần:  131114033 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng synop 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về các công cụ dự báo. Nguyên 

tắc dự báo hình thế thời tiết. Phân tích một số hình thế thời tiết đặc trưng ở Việt Nam. 
Dự báo một số hiện tượng khí tượng như sương mù, giáng thuỷ,...    

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về một số công cụ dự báo và nguyên tắc dự 
báo hình thế thời tiết 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Kỹ năng Phân tích một số hình thế thời tiết đặc trưng ở 
Việt Nam 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng dự báo một số hiện tượng khí tượng  ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các công cụ dự báo và nguyên tắc dự 
báo hình thế thời tiết (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU cách phân tích các hình thế thời tiết 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên XÂY DỰNG và THỰC HÀNH được 
phương pháp, quy trình dự báo những khu vực cụ thể 
(ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên SO SÁNH được ảnh hưởng của một số hình 
thế thời tiết đặc trưng đến Việt Nam (PHÂN TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M H H H H M M H M M M M M M 
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CELO2 H H H H H H M M H M M M M M M 

CELO3 H H H H H H M M H M M M M M M 

CELO4 H H H H H H M M H M M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M H H M M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)  

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
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+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 

70% 
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kỳ / 60 phút lực toàn 
khóa học 

CELO 4, 
CELO 5,  
 

yêu cầu 
của đáp án 

văn 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Các công cụ dự báo    
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Bản đồ synop 
1.2 Sản phẩm mô hình số 
Ảnh mây vệ tinh, Radar 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2. Nguyên tắc dự báo hình thế thời tiết    
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Nguyên tắc cơ bản trong phân tích synop 
2.2 Phân tích front 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Nguyên tắc dự báo hình thế thời tiết 
(tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3 Dự báo dòng xiết 
2.4 Dự báo sự biến thiên tầng kết của T và Td 
2.5 Ngoại suy những chuyển dịch của các cơ cấu 
synop và biến thiên khí áp 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Nguyên tắc dự báo hình thế thời tiết 
(tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.6 Dự báo hình thế thời tiết 
2.7 Lập bản đồ hình thế dự báo 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3. Phân tích một số hình thế thời tiết đặc 
trƣng ở việt nam  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Bão, áp thấp nhiệt đới áp 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 
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- Thảo luận nhóm 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3. Phân tích một số hình thế thời tiết đặc 
trƣng ở việt nam (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.2 Dự báo sự xâm nhập của không khí lạnh. 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3. Phân tích một số hình thế thời tiết đặc 
trƣng ở việt nam (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.3 Dự báo mưa lớn diện rộng  
3.3.1 Các hình thế mưa lớn diện rộng 
Mưa lớn ở Trung và Nam Trung Bộ 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4: Dự báo thời tiết    
A/ Các nội dung chính trên lớp  
4.1 Các loại dự báo thời tiết hạn ngắn 
4.2 Dự báo mây 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4: Dự báo thời tiết (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.3 Dự báo giáng thủy 
4.4 Dự báo sương mù 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 4: Dự báo thời tiết (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.5 Dự báo tầm nhìn xa 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H M M M H 

Module 4 H M M M H 

Module 5 M H H M H 

Module 6 M H H M H 

Module 7 M H H M H 

Module 8 M H H H H 

Module 9 M H H H H 

Module 10 M H H H H 

 
H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Phạm Vũ Anh , Bài giảng phân tích và dự báo Khí tượng, Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội, 2010  

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
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Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỰC HÀNH DỰ BÁO THỜI TIẾT 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Thực hành dự báo thời tiết 
Tiếng Anh:  Practice of Weather Forecast 

Mã số học phần:  131114033 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 7 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 1 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết:  tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  28 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Phân tích dự báo thời tiết 
Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về các kĩ thuật cơ bản trong khí 

tượng, thực hành khai thác và xử lí các sản phẩm số trị, ảnh mây về tinh và 
radar,…thực hành nhận dạng một số hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến Việt Nam    

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về các kỹ thuật cơ bản trong dự báo khí 
tượng 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Các kiến thức để phân tích và khai thác các công cụ mới 
trong dự báo thời tiết 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng thực thành khai thác và xử lý các sản phẩm số trị 
và nhận dạng một số hình thế thời tiết chính ảnh hưởng 
đến Việt Nam 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có ý thức kỷ luật, chăm chỉ  ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các kỹ thuật cơ bản trong dự báo khí 
tượng (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT các kỹ thuật cơ bản và cách 
phân tích và khai thác công cụ mới (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên THÀNH THẠO quy trình và các phương 
pháp dự báo (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên NHẬN DẠNG được những hình thế thời 
tiết chính ảnh hưởng đến Việt Nam (PHÂN TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 
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CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)   

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
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+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 

70% 
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kỳ / 60 phút lực toàn 
khóa học 

CELO 4, 
CELO 5,  
 

yêu cầu 
của đáp án 

văn 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Các kỹ thuật cơ bản trong dự báo khí 
tƣợng   

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1 Giải mã các loại mã điện khí tượng 
1.1.1 Mã điện synop. 
1.1.2 Mã điện TYPH. 
1.1.3 Mã điện Temp và Pilot. 

1.2 Sử dụng các giản đồ nhiệt động học: 
1.2.1 Dựng các đường tầng kết T, Td, điền gió. 
1.2.2 Phân tích giản đồ nhiệt động. 

1.2.3 Khai thác giản đồ nhiệt động 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1. Các kỹ thuật cơ bản trong dự báo khí 
tƣợng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.3 Phân tích các loại bản đồ khí tượng: 
1.3.1 Phân tích trường nhiệt độ. 
1.3.2 Phân tích trường khí áp. 
1.3.3 Phân tích trường độ cao địa thế vị. 
1.3.4 Lập bản đồ trường nhiệt- áp. 
1.3.5 Phân tích trường độ ẩm. 

1.3.6 Phân tích bản đồ trường đường dòng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 1. Các kỹ thuật cơ bản trong dự báo khí 
tƣợng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.4 Xây dựng và phân tích các mặt cắt thẳng đứng: 
1.4.1 Mặt cắt theo không gian 

1.4.2 Mặt cắt theo thời gian 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 
Chƣơng 2. Phân tích và khai thác các công cụ 
mới 
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.1 Thu thập và khai thác các sản phẩm số trị 
  2.1.1 Các bản đồ phân tích và các bản đồ dự báo 
  2.1.2 Các bản tin khí tượng từ các trung tâm khí 
tượng thế giới 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 2. Phân tích và khai thác các công cụ 
mới (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.2 Phân tích các loại ảnh mây vệ tinh 
2.3 Phân tích các ảnh Radar khí tượng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 2. Phân tích và khai thác các công cụ 
mới (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.4 Sử dụng các phần mềm đồ họa 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3. Nhận dạng một số hình thế thời tiết 
chính ảnh hƣởng đến Việt Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.1 Lưỡi áp cao lạnh lục địa 

3.2 Áp cao cận nhiệt đới 
3.3 Áp thấp nóng phía tây 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 3. Nhận dạng một số hình thế thời tiết 
chính ảnh hƣởng đến Việt Nam (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.4 Rãnh gió tây trên cao và dòng siết gió tây cận 
nhiệt đới (STJ) 

3.5 Rãnh xích đạo và các dải hội tụ: ITCZ, MST 
3.6 Hệ thống đệm 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 
Chƣơng 3. Nhận dạng một số hình thế thời tiết 
chính ảnh hƣởng đến Việt Nam (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  - Thuyết trình CELO2, 
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3.7 Front lạnh 
3.7.1 Phát hiện và nhận dạng front. 
3.7.2 Đánh giá khả năng xâm nhập xuống Việt 

Nam 
3.8 Các hình thế sống, rãnh trong đới gió tây ở đối 
lưu giữa thuộc vĩ độ trung bình: 

3.8.1 Sống Baical và rãnh Đông Á. 
3.8.2 Áp cao ngăn chặn và áp thấp chia cắt 

-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 3. Nhận dạng một số hình thế thời tiết 
chính ảnh hƣởng đến Việt Nam (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.9 Xoáy thuận nhiệt đới 
3.10 Áp cao phụ Biển Đông và mưa nhỏ, mưa phùn 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H M M M H 

Module 4 M H H M H 

Module 5 M H H M H 

Module 6 M H H M H 

Module 7 M H H H H 

Module 8 M H H H H 

Module 9 M H H H H 

Module 10 M H H H H 

 
H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Phạm Vũ Anh, Bài giảng phân tích và dự báo Khí tượng, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội, 2010 
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7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN DÀI 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Dự báo thời tiết hạn dài 
Tiếng Anh:  Long-term Weather Forecast 

Mã số học phần:  131114045 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng synop 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về Quy trình và thời hạn dự báo; 

Hoàn lưu khí quyển  và các dao động trong dự báo thời tiết hạn dài; Các phương pháp 
dự báo thời tiết hạn dài,    

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về quy trình, phương pháp và thời hạn dự 
báo thơi tiết 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Kỹ năng Phân tích hoàn lưu khí quyển và các dao động 
trong dự báo thời tiết hạn dài 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng dự báo thời tiết hạn dài  ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT quy trình, phương pháp và thời hạn 
dự báo thời tiết (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU tác động của hoàn lưu khí quyển và 
dao động khí quyển trong dự báo thời tiết hạn dài 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên XÂY DỰNG và THỰC HÀNH được 
phương pháp, quy trình dự báo thời tiết hạn dài ở 
những khu vực cụ thể (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên SO SÁNH các phương pháp dự báo thời tiết 
hạn dài khác nhau (PHÂN TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15
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CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)   

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến thức 
về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), kiến thức 
về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác định 
và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong hướng 
giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải pháp, 
ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
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- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

bài thi 
cuối khóa 

kiến kiến 
thức/kỹ 

CELO 1, 

CELO 2, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 

3 câu hoặc 
4 câu/10 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 70% 
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giá cuối 
kỳ 

( tự luận) 
/ 60 phút 

năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

cuối kỳ điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

 
 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1 

Chƣơng 1. Quy trình và thời hạn dự báo thời tiết   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Đối tượng và nhiệm vụ của việc dự báo thời tiết hạn 
dài 
1.2 Ý nghĩa thực tiễn của dự báo thời tiết hạn dài 
1.3 Thời hạn dự báo hạn vừa và hạn dài 
1.4 Quy trình dự báo thời tiết hạn vừa và hạn dài 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2. Hoàn lƣu khí quyển trong dự báo thời 
tiết hạn dài 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Ý nghĩa của hoàn lưu khí quyển đối với dự báo 
thời tiết hạn dài 
2.2 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoàn lưu khí 
quyển 

2.2.1 Hoạt động của mặt trời và quan hệ mặt trời-trái 
đất 
2.2.2 Sự biến đổi của nhiệt độ trái đất 
2.2.3 Địa hình 
2.2.4 Dao động của gió và nhiệt độ trong tầng 
bình lưu xích đạo 
2.2.5 Những chỉ số hoàn lưu chung khí quyển 

 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Hoàn lƣu khí quyển trong dự báo thời 
tiết hạn dài (tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3 Xu thế biến đổi của các trung tâm khí áp  
2.3.1 Áp cao lạnh lục địa 
2.3.2 Áp thấp Alieut 
2.3.3 Áp cao Thái Bình Dương 
2.3.4 Áp thấp nóng phía tây 
2.3.5 Dải áp thấp xích đạo 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 
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2.4 Hoàn lưu Hadley 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Hoàn lƣu khí quyển trong dự báo thời 
tiết hạn dài (tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.5 Hoàn lưu Walker 
2.6 Gió mùa và sự biến đổi của gió mùa 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3. Các dao động trong khí quyển với dự 
báo thời tiết hạn dài  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Dao động Nam và El Nino (ENSO) 
3.2 Dao động MJO  
 
 
 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3. Các dao động trong khí quyển với dự 
báo thời tiết hạn dài (tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.3 Dao động tầng bình lưu 
3.4 Ảnh hưởng của các dao động trong khí quyển đến 
việc dự báo khí tượng hạn dài 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 4. Các phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn 
dài 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1 Những thông tin cần khai thác cho dự báo thời 
tiết hạn dài 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 
Chƣơng 4. Các phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn 
dài (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  - Thuyết trình CELO1, 
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4.2 Các phương pháp dự báo  
4.2.1 Phương pháp synop 
4.2.2 Phương pháp thống kê 
4.2.3 Phương pháp số trị 

 

 

-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4. Các phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn 
dài (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.3 Một số bài toán dự báo hạn vừa và hạn dài đang 
được nghiên cứu và ứng dụng ở Việt Nam 

4.3.1 Sử dụng các mô hình số trị như RegCM, MM5,... 
4.3.2 Xây dựng các phương trình dự báo thống kê 

từ chuỗi số liệu quan trắc hay kết quả từ các mô hình 
số trị 

4.3.3 Sử dụng phương pháp Downscaling thống 
kê 

4.3.4 Dự báo tổ hợp từ kết qủa của các mô hình số 
trị 

4.3.5 Tổ hợp kết quả từ các phương pháp dự báo 
khác nhau kết hợp với kinh nghiệm của dự báo viên 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 4. Các phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn 
dài (tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.4 Đánh giá kết quả dự báo 

4.4.1 Các phương pháp đánh giá kết qủa dự báo 
4.4.2 Hiệu qủa của một số phương pháp dự báo  
4.4.3 Những hạn chế của các phương pháp dự báo  

 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 M H M M H 

Module 3 M H M M H 
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Module 4 M H M M H 

Module 5 M H M M H 

Module 6 M H M M H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

  
H: High M: Medium 
 L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Trần Việt Liễn, Bài giảng Dự báo Khí tượng hạn dài, ĐHQG Hà Nội, 2005 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Sun Zhaobo, He Jinhai (editors), Long Range Forecasting, Nanjing Institute of 

Meteorology, 1999 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật 
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP. Hồ Chí Minh. 
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9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Thị Minh 
 
 
 



1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CÔNG TRÌNH TRẠM VÀ KIỂM SOÁT SỐ LIỆU 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

Tên học phần:  

   Tiếng Việt:  Công trình trạm và Kiểm soát số liệu 

   Tiếng Anh:  Constructing Stations and Controlling 
Meteorological Data 

Mã số học phần: 131114043 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 7 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Quan trắc khí tượng bề mặt 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  
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Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Qui trình, tính pháp lý, cách thức, phương pháp thành lập, di chuyển và nâng cấp trạm 

Khí tượng; Phương pháp kiểm soát số liệu khí tượng bề mặt. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức cơ bản về khí tượng cao không ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức về mã luật cao không và đo tổng lượng ozon và 
bức xạ cực tím 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kiến thức về phát hiện mục tiêu khí tượng bằng phản hồi 
vô tuyến và sử dụng thông tin RADAR vào phân tích và 
dự báo thời tiết 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, kỉ luật ELO13, ELO14 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các kiến thức cơ bản về công trình 
trạm và những quy định chung trong kiểm soát số 
liệu(NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU pháp lệnh khai thác và bảo vệ công 
trình trạm khí tượng và phương pháp kiểm soát số 
liệu (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 Sinh viên ÁP DỤNG kiểm soát số liệu khí tượng bề 
mặt (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và ĐÁNH GIÁ được các công 
việc liên quan đến công trình trạm và kiểm soát số 
liệu khí tượng 
 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  

E
L
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1 
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L

O
2 

E
L
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3 

E
L
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E
L
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E
L
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6 

E
L
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7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
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E
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L
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E
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E
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CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Hướng dẫn thực hiện: 
 Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy 

học phần 

Gợi ý một số phương pháp giảng dạy tích cực: 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến thức 
về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), kiến thức 
về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác định 
và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong hướng 
giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải pháp, 
ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 
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- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Hướng dẫn thực hiện: 
Các thành phần, các bài đánh giá, nội dung đánh giá thể hiện sự tương quan với 

các chuẩn đầu ra của học phần, số lần đánh giá, tiêu chí đánh giá, tỷ lệ % trọng số 
điểm 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
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A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Chƣơng 1: Công trình trạm   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1 Thành lập trạm khí tượng  

1.1.1 Nguyên tắc, tính pháp lý thành lập trạm 

1.1.2 Lưa chọn vị trí đặt trạm   
1.1.3 Trình tự thành lập trạm 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1: Công trình trạm (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.2 Di chuyển trạm khí tượng 

1.2.1 Nguyên tắc, tính pháp lý di chuyển trạm 

1.2.2 Lưa chọn vị trí di chuyển trạm   
1.2.3 Trình tự di chuyển trạm 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 1: Công trình trạm (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.3 Nâng cấp trạm khí tượng 

1.3.1 Nguyên tắc, yêu cầu nâng cấp trạm 
1.3.2 Xác định những hạng mục nâng cấp    

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 

CELO1, CELO2, 
CELO5 
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- Thảo luận 
nhóm 

 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 1: Công trình trạm (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.4 Cao độ trạm 

1.4.1 Chọn vị trí mốc cao độ 

1.4.2 Phương pháp dẫn cao độ 
1.4.3 Ý nghĩa của cao độ trạm   

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 1: Công trình trạm (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.5 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí 
tượng. 

1.5.1 Hành lang an toàn kỹ thuật trạm khí tượng 

1.5.2 Cơ sở khoa học 

1.5.3 Cơ sở  pháp lý  
1.5.4 Tuyên truyền phổ biến công tác bảo vệ công 
trình trạm khí tượng 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 
nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 2: Kiểm soát số liệu khí tƣợng bề mặt   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.1 Quy định chung  
2.2 Kiểm sổ SKT1,SKT2,SKT3,SKT13 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 2: Kiểm soát số liệu khí tƣợng bề mặt (tt)   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3 Kiểm soát các loại giản đồ máy tự ghi ( Nhiệt, 
ẩm, áp, mưa, nắng và gió ) 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 
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nhóm 
 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 2: Kiểm soát số liệu khí tƣợng bề mặt (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.4  Kiểm soát  các loại BKT cơ bản 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 2: Kiểm soát số liệu khí tƣợng bề mặt (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp  
2.5 Thực hành kiểm soát số liệu KTBM ( sổ và BKT) 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 
nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 2: Kiểm soát số liệu khí tƣợng bề mặt (tt)   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.6  Cách sử dụng phần mềm xử lí số liệu khí tượng 

2.6.1 Cách cài đặt phần mềm Metproc 
2.6.2 Cách nhập thông tin, dữ liệu vào phần mềm 
Metproc 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H M M H 

Module 2 H H M M H 

Module 3 H H M M H 



8 

Module 4 H H M M H 

Module 5 H H H M H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

 
H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Quy phạm thanh tra khí tượng bề mặt, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Khí 

tượng thủy văn, 2006. 

2. Quy phạm hướng dẫn kiểm soát số liệu KTBM, Tổng cục KTTV, 2002. 

3. Qui chế về thành lập, nâng cấp, di chuyển trạm Khí tượng của Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường ( QĐ số 03/2006 ngày 17 tháng 03 năm 2006 của BTN&MT) 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 
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Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật 
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KHÍ TƢỢNG CAO KHÔNG VÀ RADAR  
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Khí tƣợng Cao không - Radar nghiệp 

Tiếng Anh:  Aerological and Radar Meteorology 

Mã số học phần:  131114049 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 6 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng synop 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Nội dung c a chương trình Khí tượng radar và cao không bao gồm: Giới thiệu 

chung về khí tượng cao không, mã luật cao không, đo tổng lượng Ozon và bức xạ cực 
tím bằng phổ kế Brewer, phát hiện các mục tiêu khí tượng bằng phản hồi vô tuyến, sử 
dụng thông tin radar vào phân tích và dự báo thời tiết 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức cơ bản về khí tượng cao không ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức về mã luật cao không và đo tổng lượng ozon và 
bức xạ cực tím 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kiến thức về phát hiện mục tiêu khí tượng bằng phản hồi 
vô tuyến và sử dụng thông tin RADAR vào phân tích và 
dự báo thời tiết 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, kỉ luật ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các kiến thức cơ bản về khí tượng cao 
không (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 Sinh viên HIỂU về mã luật cao không và cách đo 
tổng lượng ozon và bức xạ cực tím (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 Sinh viên ÁP DỤNG để phát hiện mục tiêu khí tượng 
bằng phản hồi vô tuyến (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH các thông tin RADAR để 
phân tích và dự báo thời tiết 

 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến thức 
về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), kiến thức 
về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác định 
và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong hướng 
giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải pháp, 
ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 
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5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 
kiến 

thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1 

Chƣơng 1. Giới thiệu chung về khí tƣợng cao 
không 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1 Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu  
Cấu trúc máy thám kh ng v  tuyến 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1. Giới thiệu chung về khí tƣợng cao 
không (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  3 Đo các yếu tố khí tượng 

1.3.1 Gió 
1.3.2  p 
1.3.3 Nhiệt  
1.3.4  m 

  4 Các phương pháp truyền tín hiệu 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2. Mã luật cao không    
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1 Mã luật FM 32 – V – PILOT 
2.2 Mã luật FM 35 – V – TEMP 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Mã luật cao không (tt)    
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3 Mã luật FM 75 – VI – CLIMAT TEMP 
2.4 Thực hành 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3. Đo tổng lƣợng ozon và bức xạ cực tím    
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3   Tổng quan về  zon 

3.1.1 Vai tr  c a O on trong khí quyển 
3.1.2 Sự cân bằng O on trong khí quyển 
3.1.3 Sự suy giảm c a TLO3 

 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 3. Đo tổng lƣợng ozon và bức xạ cực tím 
(tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3 2 Nguyên lý đo TL 3 và BXCT 
3.3 Cấu tạo và hoạt động của phổ kế Brewer 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 4. Phát hiện mục tiêu khí tƣợng bằng phản 
hồi vô tuyến 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4   Phương trình radar đối với mục tiêu điểm 
4.2 Hiện tượng “khoảng cách ảo” 
4.3. Hiệu ứng búp sóng phụ 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 4. Phát hiện mục tiêu khí tƣợng bằng phản 
hồi vô tuyến (tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
4 4 Các sai số thường gặp t  sản phẩm phản hồi v  
tuyến 

4.4.1 Sai số do đ a hình 
       4.4.2 Sai số về khoảng cách và độ phân giải về 
khoảng cách 

4.4.3 Sai số về góc hướng và độ phân giải theo góc 
hướng 

4.5 Dải sáng 
 

 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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9 

Chƣơng 5. Sử dụng thông tin RADAR vào phân 
tích và dự báo thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.1 Nhận biết mây và mưa bằng PHVT 
5.2 Nhận biết các hiện tượng thời tiết liên quan đến 
mây đối lưu phát triển mạnh bằng các đặc điểm 
PHVT 
5 3 Sử dụng radar để phát hiện và ước lượng mưa 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 5. Sử dụng thông tin RADAR vào phân 
tích và dự báo thời tiết (tt)  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.4 Sử dụng thông tin radar trong phân tích và dự báo 
bão 
5.5 Sử dụng th ng tin radar Doppler để phân tích 
các hiện tượng liên quan đến gió 

5.5.1  ác đ nh hướng gió và tốc độ gió 
5.5.2  ác đ nh v ng  oáy, phân kỳ và hội tụ c a  oáy 

 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 M H M M H 

Module 4 M H M M H 

Module 5 M H M M H 

Module 6 M H M M H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 
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H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Tổng cục Khí tượng Th y văn,  Mã luật khí tượng trên cao- Tập III, Tiêu chuẩn 

ngành, 1987 

2. Chu Th  Thu Hường, Tập bài giảng Khí tượng radar, Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Hướng Điền và Tạ Văn Đa, Khí tượng Radar, N B ĐH Quốc Gia Hà Nội, 
2007. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đ  các buổi học. Trong trường hợp 
nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đ  và hợp lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học d  có lý do hay không có lý do đều b  coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều b  nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy đ nh. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết b  như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính  ách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không d ng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến  in bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật 
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ c a Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
             Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỰC HÀNH QUAN TRẮC KHÍ TƢỢNG BỀ MẶT  
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Thực hành quan trắc bề mặt 
Tiếng Anh:  Practice of Surface Meteorological 

Observation 

Mã số học phần: 13 11 14 041 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 7 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
      X Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 1 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động  30 tiết 

Số tiết lý thuyết: tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm:  tiết 
Số tiết thực tập: 28 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng synop 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  
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Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về kĩ năng về quan trắc các yếu 
tố khí tượng, dịch mã điện, tính toán, xử lí số liệu, kiểm soát số liệu 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về quan trắc và các yếu tố khí tượng ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kỹ năng quan trắc, thảo, dịch mã điện  ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Kỹ năng tính toán, soát sổ và báo biểu ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, năng động ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các quan trắc khí tượng (NHỚ) 
ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 Sinh viên HIỂU BIẾT các kỹ năng quan trắc (HIỂU) 
ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 Sinh viên THỰC HÀNH quan trắc, thảo và dịch mã 
điện (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 Sinh viên NHẬN DIỆN các yếu tố khí tượng (PHÂN 
TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15
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CELO1 M 
M M 

H H H H 
M M 

H 
M M M M M 

CELO2 M 
H H H H H H 

M M 
H 

M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M 
H H H H H H 

M M 
H 

M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Hướng dẫn thực hiện: 
 Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy 

học phần 

Gợi ý một số phương pháp giảng dạy tích cực: 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 
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5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 
A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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chất/năng 
lực  

ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
(vấn đáp) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 
 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Nội dung thực hiện trong tuần 1 (15 tiết)   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

- Hướng dẫn cách ghi chép sổ sách quan trắc 

- Hướng dẫn cách quan trắc các yếu tố khí 
tượng 

- Hướng dẫn cách thay giản đồ các máy tự ghi 
và điều chỉnh máy 

- Quan trắc các yếu tố khí tượng của một kỳ quan 
trắc SYNOP chính và phụ 

- Kiểm tra cách thay giản đồ các máy tự ghi. 

- Quy toán giản đồ các máy tự ghi 

- Hướng dẫn quy toán những trường hợp đặc 
biệt của giản đồ máy tự ghi 

 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Các nhóm đi quan trắc theo obs tại Trạm Tân Sơn 
Hòa theo phân công cụ thể 

SV tự học  

2 

Nội dung thực hiện trong tuần 2 (15 tiết)   

A/ Các nội dung chính trên lớp : 

- Quan trắc các kỳ SYNOP và quan trắc TYPH 
kết hợp với các tình huống  

- để báo cáo các mã số bổ sung phức tạp; 

- Thay và quy toán giản đồ các máy tự ghi 

- Hướng dẫn sửa chữa những hỏng hóc thông 
thường các máy khí tượng 

- Thuyết 
trình 

-Trình 
chiếu 

Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 
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- Kiểm tra trình tự làm một kỳ quan trắc 
SYNOP 

- Lập bảng số liệu khí tượng 

- Kiểm tra quy toán giản đồ 

- Kiểm tra làm một kỳ quan trắc SYNOP kết 
hợp cho thêm hiện tượng 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Các nhóm đi quan trắc theo obs tại Trạm Tân Sơ 
Hòa theo phân công cụ thể 

SV tự học  

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Quy phạm quan trắc KTBM, Mã luật, các loại SKT, BKT 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
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Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi 
 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỰC HÀNH MÔ HÌNH DỰ BÁO SỐ  
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Thực hành mô hình dự báo số  
Tiếng Anh:  Practice of numerical forecasting model 

Mã số học phần:  131114095 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 4 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 90 tiết 

Số tiết lý thuyết:  28 tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: 60 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Các môn cơ sở ngành và CN bậc cử nhân 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang cho sinh viên bị những kiến thức cơ bản về mô hình dự báo số trị: cài đặt 

mô hình, giới thiệu các thành phần của mô hình WRF, cách chạy mô hình WRF 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về mô hình WRF ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kỹ năng cài đặt và chạy mô hình ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Kỹ năng hiển thị kết quả đầu ra của mô hình ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có tính cần cù, sáng tạo, làn việc theo nhóm ELO13, ELO14 
 
4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT về các thành phần của mô hình WRF 
(NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT cách cài đặt và chạy mô hình 
WRF (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên THIẾT LẬP thông số để chạy mô hình giải 
quyết bài toán thực tế (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên SỬ DỤNG các phần mềm, công cụ để tính 
toán và hiển thị kết quả (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 
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CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)  

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
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Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 
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 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1: Mở đầu   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
1.1.Tóm tắt 
Các thành phần của mô hình WRF ARW 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2. Cài đặt mô hình   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.1. Giới thiệu 
2.2. Các bước cài đặt WRF 
2.3. Các bước cài đặt WPS 
2.4. Các bước cài đặt WRFDA cho 3DVAR 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 3. Chƣơng trình tiền xử lý WPS của 
mô hình WRF 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.1. Giới thiệu 
3.2. Chức năng của WPS 
3.3. Các bước chạy WPS 
3.4. Kiểm tra đầu ra của WPS 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 3. Chƣơng trình tiền xử lý WPS của 
mô hình WRF (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.5. Các chương trình tiện ích của WPS 
3.6. Lưu trữ dữ liệu khí tượng trong định dạng 
trung gian 
3.7. Các trường dữ liệu khí tượng cần thiết để 
chạy WRF 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 Chƣơng 4. Đầu vào cho mô hình WRF 
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1. Giới thiệu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 4. Đầu vào cho mô hình WRF (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
4.2. Giá trị đầu vào cho trường hợp dữ liệu lý 
tưởng 
4.3. Giá trị đầu vào cho trường hợp dữ liệu thực 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 5. Mô hình WRF   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.1. Giới thiệu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 5. Mô hình WRF (tt)   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.2. Các bước chạy WRF 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 6. Đồng hóa số liệu cho mô hình 
WRF 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
6.1. Giới thiệu 
6.2. Các bước chạy chương trình đồng hóa 
3DVAR 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 
Chƣơng 7. Các phần mềm bổ trợ xử lý kết 
quả đầu ra của mô hình WRF 
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
7.1. Giới thiệu ARWpost 
7.2. Các bước chạy ARWpost 
7.3. Chương trình read_wrf_nc 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 M H M M H 

Module 3 M H H M H 

Module 4 M H H M H 

Module 5 M H H M H 

Module 6 M H H M H 

Module 7 M H H M H 

Module 8 M H H M H 

Module 9 M H H M H 

Module 10 M M M H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. 

https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_v4/v4.2/WRFUsersGuide_v42.pdf 

7.2. Tài liệu tham khảo thêm  

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ThS Phạm Thị Minh 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
             
 

        Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA MÁY KHÍ TƢỢNG 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Lắp đặt và sửa chữa máy khí tƣợng 

Tiếng Anh:  Setting up and Repairing Meteorology 
Machine 

Mã số học phần:  13 11 14 042 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 7 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Máy khí tượng 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  
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Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về quy trình lắp đặt vườn 

khí tượng. Quy định về kiểm định phương tiện đo, máy móc khí tượng. Những 
hư hỏng thông thường và cách khắc phục, sửa chữa, bảo dưỡng về máy khí 
tượng 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về qui trình lắp đặt vườn khí tượng, các loại 
máy khí tượng 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 

Phải nắm chắc về qui trình lắp đặt vườn khí tượng, các 
loại phương tiện đo, máy móc khí tượng, sửa chữa những 
hư hỏng thông thường, bảo dưỡng và các qui định về 
kiểm định máy 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Vận dụng những kiến thức đã học để tiến hành lắp đặt, 
sữa chữa những hư hỏng thông thường của máy KT 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG4 
Có thái độ nghề nghiệp tích cực, chủ động, nhiệt tình 
hăng say phấn đấu trong học tập và rèn luyện 

ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các qui định lắp đặt vườn khí tượng (NHỚ) 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT các loại phương tiện đo, máy móc khí 
tượng (HIỂU) 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO3 
Sinh viên THỰC HÀNH lắp đặt, sửa chữa thông thường của 
máy khí tượng (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO4 
Sinh viên THAO TÁC bảo dưỡng, cách khắc phục những hư 
hỏng của máy khí tượng (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO5 
Sinh viên NHẬN DIỆN được các loại máy khí tượng (PHÂN 
TÍCH) 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 
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CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 
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5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 

A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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chất/năng 
lực  

ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 

PPGD chính Chuẩn 
đầu ra 
của học 

phần 

1 

Chƣơng 1:  Lắp đặt phƣơng tiện đo, máy móc 
khí tƣợng 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1 Qui định chung   

1.1.1   Công tác chuẩn bị  vị trí lắp đặt  phương 
tiên đo, máy móc khí tượng 

1.1.2 Kiểm tra kỹ thuật trước khi lắp đặt 
1.1.3 Công tác an toàn khi vận chuyển máy đến địa 
điểm lắp đặt 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1:  Lắp đặt phƣơng tiện đo, máy móc 
khí tƣợng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.2  Lắp đặt  các phương tiện, máy móc đo khí 
tượng 

1.2.1 Lắp đặt lều khí tượng. 

1.2.2 Lắp đặt máy gió 

1.2.3 Lắp đặt máy khí áp kế, áp ký 
1.2.4  Lắp đặt máy đo mưa 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 1:  Lắp đặt phƣơng tiện đo, máy móc 
khí tƣợng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.2  Lắp đặt  các phương tiện, máy móc đo khí 
tượng 

1.2.5 Lắp đặt máy nhật quang ký 

1.2.6 Lắp đặt máy nhiệt độ đất 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 
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1.2.7 Lắp đặt thiết bị đo bốc hơi 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2: Những hƣ hỏng thông thƣờng của 
phƣơng tiện đo, máy móc khí tƣợng và  cách 
khắc phục, sửa chữa, bảo dƣỡng   

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.1  Những hư hỏng thông thường và cách khắc 
phục sửa chữa,  bảo dưỡng máy mưa SL-1, SL3 

2.2 Những hư hỏng thông thường và cách khắc 
phục sửa chữa,  bảo dưỡng máy gió EL 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 2: Những hƣ hỏng thông thƣờng của 
phƣơng tiện đo, máy móc khí tƣợng và  cách 
khắc phục, sửa chữa, bảo dƣỡng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3  Những hư hỏng thông thường và cách khắc 
phục sửa chữa,  bảo dưỡng máy gió  Young 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 2: Những hƣ hỏng thông thƣờng của 
phƣơng tiện đo, máy móc khí tƣợng và  cách 
khắc phục, sửa chữa, bảo dƣỡng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.4  Những hư hỏng thông thường và cách khắc 
phục sửa chữa,  bảo dưỡng các loại nhiệt kế 
2.5  Những hư hỏng thông thường và cách khắc 
phục sửa chữa,  bảo dưỡng các loại  máy  tự ghi: 
Nhiệt , Ẩm , Áp và khí áp kế hiện số 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  
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Chƣơng 2: Những hƣ hỏng thông thƣờng của 
phƣơng tiện đo, máy móc khí tƣợng và  cách 
khắc phục, sửa chữa, bảo dƣỡng (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

2.6 Những hư hỏng thông thường và cách khắc 
phục sửa chữa,  bảo dưỡng các phương tiện đo bốc 
hơi 
2.7 Một số sai lệch do cách lắp đặt Nhật quang ký 
và cách khắc phục 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 
Chƣơng 3:  Một số quy định về  công tác kiểm 
định máy   
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.1 Công tác kiểm định phương tiện đo, máy khí 
tượng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 3:  Một số quy định về  công tác kiểm 
định máy (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
3.2  Đánh giá  sơ lược về  công tác đo lường kiểm 
định trong thời gian qua  

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 3:  Một số quy định về  công tác kiểm 
định máy (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

3.3 Công tác kiểm tra  máy và so mẫu  khí áp kế tại 
trạm khí tượng 
3.4 Một số nội dung trong công tác kiểm định 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

  
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 M H M M H 

Module 4 M H M M H 

Module 5 M H M M H 

Module 6 M H M M H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 
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H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính 

1. Trường Cán bộ khí tượng – Thủy văn Hà nội, Máy khí tượng, 1995  
2.  Phạm Ngọc Hồ - Hoàng Xuân Cơ Khí tượng cơ sở, NXB Khoa học kỹ thuật, 

1993 

7.2. Tài liệu tham khảo 

1. D.A.Smidchev (Nguyễn Quang Việt dịch), Tóm tắt các bài giảng về máy khí 
tượng để đào tạo các nhân viên khí tượng hạng III, WMO, 1986, Tổng cục Khí tượng 
Thuỷ văn, 1999 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
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TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
              
 
 
Quy cách trình bày đề cương chi tiết học phần 

Văn bản được trình bày trên giấy khổ A4 có kích thước chiều rộng 210 mm, 
chiều dài 279 mm; định dạng lề trên 20 mm, lề dưới 20 mm, lề trái 30 mm, lề phải 20 
mm; sử dụng  phông chữ tiếng Việt Times New Roman, size 13; đặt 6pt giữa các đoạn 
văn; cách dòng đơn giữa các dòng; đánh số trang ở giữa, lề dưới bằng số Ả Rập từ 
trang đầu tiên đến trang cuối cùng. 

(Nguồn: Tham khảo và có hiệu chỉnh từ Đào tạo theo CDIO: Từ thí điểm đến đại trà. (2014). ĐHQGHCM,  
 tr.95-97). 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐAMH THỰC HÀNH MÔ HÌNH DỰ BÁO SỐ 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  ĐAMH Thực hành mô hình dự báo số 

Tiếng Anh:  Project of Numerical Forecasting Model 

Mã số học phần:  131114096 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động  60 tiết 

Số tiết lý thuyết: tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 58 tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Thực hành mô hình dự báo số 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về thực hành dự báo thời 

tiết bằng mô hình WRF bao gồm: Cài đặt mô hình; Thiết lập các thông số mô 
hình; chạy mô hình và xử lý kết quả hậu mô hình  

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về thực hành dự báo thời tiết bằng phương 
pháp 

ELO 2, ELO3 

CG2 Kỹ năng cài đặt mô hình WRF ELO4, ELO5 

CG3 
Kỹ năng chạy mô hình và xử lý kết quả hậu mô hình ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG4 
Có thái độ làm việc nghiêm túc, năng động, tự chủ trong 
học tập 

ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT các kỹ năng về thực hành dự báo thời 
tiết bằng mô hình WRF(NHỚ) 

ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT cài đặt và chạy mô hình WRF 
(HIỂU) 

ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO3 
Sinh viên THỰC HÀNH và thiết lập các thông số để 
chạy mô hình dự báo thời tiết WRF (ÁP DỤNG) 

ELO 2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO4 
Sinh viên NHẬN DIỆN hiển thị và phân tích kết quả 
của mô hình(PHÂN TÍCH) 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp. 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H H M M M M M M M M M M M 

CELO2 M H H H M M M M M M M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 
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CELO3 M M M M H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)   

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 
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Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 Giới thiệu chung về đồ án   
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích và yêu cầu về 

đồ án 
1.2. Hình thức, nội dung và bố cục của đồ án 
1.3. Nội dung đồ án 
1.3.1. Các thành phần của mô hình WRF 
1.3.2. Thu thập số liệu và chạy mô hình 
1.3.3. Các phương pháp biểu diễn kết quả dự 

báo. 
1.3.4. Đánh giá kết quả dự báo.    
1.3.5. Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 
-    Viết báo cáo 

SV tự học  

2 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

3 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

4 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 
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- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 
   Viết báo cáo 

5 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

6 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

7 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

8 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

9 
Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp    
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

10 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Các thành phần của mô hình WRF 
- Thu thập số liệu và chạy mô hình 
- Các phương pháp biểu diễn kết quả dự báo. 
- Đánh giá kết quả dự báo.    
- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 
 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 

Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 
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7.1. Tài liệu chính: 
1.https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_v4/v4.2/WRFUsers

Guide_v42.pdf 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị 
Minh, ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
              
 

        Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH KHÍ TƢỢNG  
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Lập trình chuyên ngành khí tƣợng  

Tiếng Anh:  Meteorological Specialized Programming 

Mã số học phần:  131114098 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 4 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 90 tiết 

Số tiết lý thuyết:  30 tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: 60 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Tin học ứng dụng 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang cho sinh viên bị những kiến thức chuyên sâu về lập trình được ứng dụng 

trong khí tượng bao gồm: Kiểu dữ liệu văn bản; Những đặc điểm bổ sung về file; Lập 
trình vỏ shell 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức chuyên sâu xử lý file số liệu ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kỹ năng lập trình ứng dụng trong khí tượng ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Kỹ năng lập trình vỏ shell điều khiển các chương trình tự 
động trên môi trường Linux 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có tính cần cù, sáng tạo, làn việc theo nhóm ELO13, ELO14 

 
4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT về xử lý ký tự trong lập trình (NHỚ) 
ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT cách xử lý ký tự trong bài toán 
thực tế (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên lập trình đọc file số liệu và tính toán các đặc 
trưng thống kê trong bài toán khí hậu (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và lập trình các chương trình 
điều khiển trên Linux (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 
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CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)  

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 
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+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 
 A2.2 : Bài 

Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 
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khóa học  của đáp án 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu 

ra của học 
phần 

1 

Chƣơng 1. Kiểu dữ liệu văn bản   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
1.1 Tập các ký tự Fortran 

Các dạng khai báo biến ký tự 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 1. Kiểu dữ liệu văn bản (tt)   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.3. Nhập, xuất dữ liệu ký tự 
1.4. Những thao tác với dữ liệu ký tự 
1.4.1. Gán các giá trị ký tự 
So sánh các giá trị ký tự 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 1. Kiểu dữ liệu văn bản (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
1.4.2. Trích ra xâu con 
1.4.3. Kết hợp các xâu ký tự 
1.4.4. Những hàm chuẩn xử lý xâu ký tự 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2. Những đặc điểm bổ sung về file 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.1. Các file nội tại (Internal Files) 
2.2. Các file truy nhập tuần tự (Sequential Files) 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 Chƣơng 2. Những đặc điểm bổ sung về file (tt) 
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3. Các file truy cập trực tiếp (Direct-Access 
Files) 
2.4. Lệnh truy vấn INQUIRE 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO2, 
CELO3,C

ELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3. Lập trình vỏ Shell 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1. Shell của Unix/Linux 
3.2. Cú pháp ngôn ngữ Shell 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

 CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 3. Lập trình vỏ Shell (tt)   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.3. Dò lỗi (DEBUG) của script 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4. Một số tóm tắt    

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1. Tạo và chạy các chương trình shell 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 

Chƣơng 4. Một số tóm tắt (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
4.2. Sử dụng biến 
4.3. Các hàm shell 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 Chƣơng 4. Một số tóm tắt (tt)   
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A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.4. Các mệnh đề điều kiện 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H M M M H 

Module 4 M H H M H 

Module 5 M H H M H 

Module 6 M M M H H 

Module 7 M M M H H 

Module 8 M M M H H 

Module 9 M M M H H 

Module 10 M M M H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Phạm Văn Huấn,  Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong Khí tượng Thuỷ 

văn, NXB Nông nghiệp, 2005. 

2. Huỳnh Thúc Cước, Linux, lập trình shell, Viện CNTT tập hợp và biên soạn. 

7.2. Tài liệu tham khảo thêm  

1. Phan Văn Tân , Ngôn ngữ lập trình Fortran 90, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 
2007. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 
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Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ThS Phạm Thị Minh. 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
              
 

       Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐAMH LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH KHÍ TƢỢNG 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  ĐAMH Lập trình chuyên ngành khí tƣợng 

Tiếng Anh:  Project of Specialized Programming 

Mã số học phần:  131114099 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động  60 tiết 

Số tiết lý thuyết: tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 60 tiết 
Kiểm tra:  tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Lập trình chuyên ngành khí tượng 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về thực hành lập trình ứng 

dụng chuyên sâu trong khí tượng, bao gồm: xử lý file, xử lý ký tự và lập trình vỏ 
shell.  

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 Các kỹ năng xử lý ký tự ELO 2, ELO3 
CG2 Kỹ năng xử lý file số liệu trong khí tượng ELO4, ELO5 

CG3 
Kỹ năng trình vỏ shell ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG4 
Có thái độ làm việc nghiêm túc, năng động, tự chủ trong 
học tập 

ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các kỹ năng về xử lý ký tự (NHỚ) 
ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT các bước xử lý file số liệu 
trong khí tượng (HIỂU) 

ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO3 
Sinh viên THỰC HÀNH viết các chương trình đọc 
file và tính toán số liệu trong khí tượng(ÁP DỤNG) 

ELO 2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và viết các chương trình điều 
khiển trên Linux (PHÂN TÍCH) 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp. 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H H M M M M M M M M M M M 

CELO2 M H H H M M M M M M M M M M M 
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CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M M M M H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)   

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Hướng dẫn thực hiện: 
 Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy 

học phần 

Gợi ý một số phương pháp giảng dạy tích cực: 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
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- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 
thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 

- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 

 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Giới thiệu chung về đồ án   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích và yêu cầu về 
đồ án 

1.2. Hình thức, nội dung và bố cục của đồ án 
1.3. Nội dung đồ án 
1.3.1. Viết các chương trình xử lý file số liệu 

trong khí tượng 
1.3.2. Phân tích và viết chương trình điều 

khiển trên Linux 
1.3.3. Phân tích đánh giá các kết quả thu được  

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học  

2 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

3 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 
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4 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

5 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

6 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

7 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

8 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 
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   Viết báo cáo 

9 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

10 

Phân tích và thiết kế các chƣơng trình xử lý số 
liệu 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Viết các chương trình xử lý file số liệu trong 
khí tượng 
- Phân tích và viết chương trình điều khiển 
trên Linux 

   Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 
 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 

Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 
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7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Phạm Văn Huấn,  Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong Khí tượng Thuỷ 

văn, NXB Nông nghiệp, 2005. 

2. Huỳnh Thúc Cước, Linux, lập trình shell, Viện CNTT tập hợp và biên soạn. 

3. Kiều Thị  in, Nhập môn kĩ thuật dự báo thời tiết số, N B ĐH G Hà Nội, 2007 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Phan Văn Tân , Ngôn ngữ lập trình Fortran 90, N B Đại học Quốc Gia Hà Nội, 
2007. 

2. Krishnamurti, T. N and Bounoua, L., Numerical Weather Prediction techniques, 
Academic Press, New York, 1996. 

8. Quy định của học phần   
 8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: ThS Phạm Thị Minh 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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      Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG KHÍ TƢỢNG 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Ứng dụng phần mềm chuyên dụng ngành 
khí tƣợng  

Tiếng Anh:  Application of Meteorological specialized 
software 

Mã số học phần:  131114100 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết:  28tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành bậc 
CN 

Học phần song hành:  



2 

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang cho sinh viên bị những kiến thức về các phần mềm hiện nay đang sử dụng 

trong các trung tâm dự báo nghiệp vụ: phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo khí tượng 
smartmet; Phần mềm dự báo điểm 10 ngày; Phần mềm truy xuất dữ liệu hỗ trợ dự báo 
Meteosys. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức một số phần mềm chuyên dụng khí tượng ELO4, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO10 

CG2 
Kiến thức về nguyên tắc hoạt động của các phần mềm 
chuyên dụng khí tượng 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Khả năng thực hành và thao tác trên các phần mềm 
chuyên dụng khí tượng 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có tính cần cù, sáng tạo, làn việc theo nhóm ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
Sinh viên BIẾT về một số phần mềm chuyên dụng khí 
tượng (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT nguyên tắc hoạt động của các 
phần mềm chuyên dụng khí tượng (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên thao tác được trên các phần mềm khí tượng 
chuyên dụng (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và chiết xuất được các sản 
phầm từ phần mềm khí tượng chuyên dụng (ÁP 
DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 
 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)  

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 



4 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu 
ra của học 

phần 

1 

Chƣơng 1: Mở đầu   

A/ Các nội dung chính trên lớp: - Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

2 

Chƣơng 2: Phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự 
báo khí tƣợng Smartmet 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.1. Giới thiệu 
2.2. Load dữ liệu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

3 

Chƣơng 2: Phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự 
báo khí tƣợng Smartmet (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.3. Các thanh công cụ 
2.4. Tổ hợp các câu lệnh 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

4 

Chƣơng 2: Phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự 
báo khí tƣợng Smartmet (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
2.5. Các chức năng của phần mềm 
2.6. Hiệu chỉnh sản phẩm 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
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 - Thảo luận nhóm 
 

CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

5 

Chƣơng 3: Phần mềm dự báo điểm 10 ngày 
Weathernambo 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
3.1. Mục tiêu và chức năng chính của phần mềm 
3.2. Các chức năng của phần mềm máy trạm 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

6 

Chƣơng 3: Phần mềm dự báo điểm 10 ngày 
Weathernambo (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.3. Công cụ quản lý và khai thác số liệu khí hậu 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

7 

Chƣơng 4: Phần mềm truy xuất dữ liệu hỗ trợ 
dự báo Meteosys 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1. Giới thiệu 
4.2. Cài đặt hệ thống và môi trường làm việc 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chƣơng 4: Phần mềm truy xuất dữ liệu hỗ trợ 
dự báo Meteosys (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.3. Thông tin quan trắc khí tượng bề mặt 
4.4. Quản lý và lập bản đồ khí tượng bề mặt 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 
 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

9 
Chƣơng 4: Phần mềm truy xuất dữ liệu hỗ trợ 
dự báo Meteosys (tt) 
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A/ Các nội dung chính trên lớp  
4.5. Làm việc với số liệu các mô hình số trị dự 
báo khí tượng 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

10 

Chƣơng 4: Phần mềm truy xuất dữ liệu hỗ trợ 
dự báo Meteosys (tt) 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.6. Cơ sở dữ liệu bão và áp thấp nhiệt đới 
 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 

Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Bài giảng Ứng dụng phần mềm chuyên dụng khí tượng, bộ môn Khí tượng 
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7.2. Tài liệu tham khảo thêm  

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị 
Minh, ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
             Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG KHÍ HẬU 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Mô Hình hóa hệ thống khí hậu 

Tiếng Anh:  Climate System Modeling 

Mã số học phần:  131114088 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
  Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Các học phần chuyên ngành khí tượng 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về hệ thống khí hậu, các quá trình 

bên trong và bên ngoài của hệ thống khí hậu. Các mô hình khí hậu từ đơn giản nhất 
như mô hình cân bằng năng lượng 0-chiều đến các mô hình phức tạp như mô hình khí 
hậu toàn cầu sẽ được giới thiệu chi tiết.  

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về hệ thống khí hậu và giới thiệu các mô 
hình khí hậu 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG2 
Về các mô hình cân bằng năng lượng và mô hình đối lưu 
bức xạ 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Về mô hình khí hậu toàn cầu và sự phát triển và ứng dụng 
của mô hình khí hậu 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Có ý thức, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 BIẾT về hệ thống khí hậu (NHỚ) 
ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO10 

CELO2 
HIỂU về mô hình khí hậu đơn gian giản đến phức tạp 
(HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
PHÂN TÍCH được các quá trình trong các mô hình 
khí hậu (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 
PHÁT TRIỂN và ỨNG DỤNG mô hình khí hậu (ÁP 
DỤNG) trong các bài toán dự báo hạn dài và hạn vừa 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15
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CELO1 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
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- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần:  

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

bài thi 
cuối khóa 

kiến kiến 
thức/kỹ 

CELO 1, 

CELO 2, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 

3 câu hoặc 
4 câu/10 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 70% 
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giá cuối 
kỳ 

( tự luận) 
/ 60 phút 

năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

cuối kỳ điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Chƣơng 1: Hệ thống khí hậu  
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.1  Các thành phần của hệ thống khí hậu 
1.2 Đánh giá sự biến đổi khí hậu 
1.3 Các tác động khí hậu 
1.4 Quá trình hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 
1.5 Các vấn đề liên quan đến mô hình hóa 

Giảng dạy 
 
 
 
 
 

SV tự học 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
 

  

2 

Chƣơng 2: Giới thiệu các mô hình khí hậu 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.1 Giới thiệu về mô hình hóa khí hậu 
2.2 Các loại mô hình khí hậu 
2.3 Lịch sử của mô hình hóa khí hậu 
2.4 Độ nhạy của các mô hình khí hậu 
2.5 Tham số hóa các quá trình khí hậu 

Giảng dạy 
 
 
 
 
 

SV tự học 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
 

  

3 

Chƣơng 3: Các mô hình cân bằng năng lƣợng   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Cân bằng bức xạ hành tinh 
3.2 Mô hình cân bằng năng lượng 0-chiều 

Giảng dạy 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

4 

Chƣơng 3: Các mô hình cân bằng năng lƣợng 
(tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.3 Mô hình cân bằng năng lượng 1-chiều 
3.4 Tham số hóa cho mô hình cân bằng năng lượng 
Bài tập thực hành 1: xây dựng mô hình cân bằng 
năng lượng 0 chiều và 1 chiều 

 
Giảng dạy 

 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

5 

Chƣơng 4: Mô hình đối lƣu bức xạ   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.1 Quá trình điều khiển khí hậu: quá trình bức xạ 

Giảng dạy CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 
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4.2 Khái niệm và đặc điểm Mô hình đối lưu-bức xạ 
một chiều  
4.3 Điều chỉnh đối lưu 

 

 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

6 

Chƣơng 4: Mô hình đối lƣu bức xạ (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
4.4 Các thử nghiệm độ nhạy trong mô hình đối lưu-
bức xạ 
4.5 Sự phát triển của mô hình đối lưu-bức xạ 
Bài tập thực hành 2: xây dựng mô hình đối lưu bức 
xạ 1 chiều 

Giảng dạy 
 

 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

7 

Chƣơng 5: Mô hình khí hậu toàn cầu 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.1 Mô hình hệ thống khí hậu ba chiều 
5.2 Mô hình hoàn lưu chung khí quyển 
 
 

Giảng dạy 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

8 

Chƣơng 5: Mô hình khí hậu toàn cầu (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.3 Mô hình hoàn lưu đại dương 
5.4 Mô hình băng quyển 
 

Giảng dạy CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

9 

Chƣơng 5: Mô hình khí hậu toàn cầu (tt) 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
5.5 Mô hình kết hợp với thực vật 
5.6 Mô hình cặp 
Bài tập thực hành 3: biểu diễn và đánh giá kết quả 
của mô hình khí hậu toàn cầu 

Giảng dạy CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   

10 

Chƣơng 6. Sự phát triển và ứng dụng của mô 
hình khí hậu 
 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
6.1 Sự phát triển của mô hình khí hậu 
6.2 Ứng dụng mô hình khí hậu 
6.3 Tương lai của mô hình hóa khí hậu 

Giảng dạy CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:   
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M M M H 

Module 2 H M M M H 

Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Giáo trình: K. McGuffie, A. Henderson-Sellers, A Climate Modelling Primer, John 
Wiley  

7.2. Tài liệu tham khảo: 
8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
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Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
 
              

      Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỒ ÁN DỰ BÁO THỜI TIẾT 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Đồ án dự báo thời tiết 
Tiếng Anh:  Project of Weather Forecast 

Mã số học phần:  131114064 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 1 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 30 tiết 
Kiểm tra:  tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Phân tích và dự báo thời tiết 
Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về các kỹ năng tổng hợp 

phần thực hành dự báo thời tiết bằng phương pháp synop.  

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 Các kiến thức về các về hình thế thời tiết ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7, ELO10 

CG2 
Khả năng tái hiện, có khả năng lập luận dự báo thời tiết ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Phân tích tình huống thời tiết của khu vực (vùng) cụ thể   ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các loại bản đồ khí tượng (NHỚ) 
ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO2 Sinh viên HIỂU BIẾT các hình thế thời tiết (HIỂU) 
ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 
Sinh viên KHẢ NĂNG phân tích được các tình huống 
thời tiết và các hình thế thời tiết (ÁP DỤNG-PHÂN 
TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 Sinh viên ĐÁNH GIÁ các kết quả đã dự báo (PHÂN 
TÍCH) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  

E
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1 
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L

O
2 

E
L

O
3 

E
L
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L
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5 

E
L
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6 

E
L
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7 

E
L

O
8 

E
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9 
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L
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CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)   

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 
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5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 
PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 
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quả 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  
 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Giới thiệu chung về đồ án   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích và yêu cầu về 
đồ án 

1.2. Hình thức, nội dung và bố cục của đồ án 
1.3. Nội dung đồ án 
1.3.1. Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( 

mặt đất , trên cao, Biển Đông) 
1.3.2. Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
1.3.3. Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 

hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
1.3.4. Đánh giá kết quả dự báo.    
 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

- Viết báo cáo 

SV tự học  

2 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

3 
Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:   
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

4 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

5 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

6 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

7 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

8 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

9 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

10 

Phân tích bản đồ synop và nhận dạng hình thế 
thời tiết 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Phân tích các loại bản đồ khí tượng ( mặt 
đất , trên cao, Biển Đông) 
- Phân tích ảnh mây vệ tinh, Ra đa 
- Nhận dạng hình thế thời tiết chính ảnh 
hưởng đến khu vực ( làm Đồ án) 
- Đánh giá kết quả dự báo.    

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 
 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 
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Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 

Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 10 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Phạm Vũ Anh , Bài giảng phân tích và dự báo Khí tượng, Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội, 2010  

7.2. Tài liệu tham khảo:  

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

8.3. Quy định về học vụ 



9 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

… 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị 
Minh, ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
                
                            

      Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỒ ÁN DỰ BÁO SỐ TRỊ 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Đồ án Dự báo số trị 
Tiếng Anh:  Project of Numerical Forecast 

Mã số học phần:  131114081 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 1 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập:  tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 30 tiết 
Kiểm tra:  tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Dự báo số trị 
Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về thực hành dự báo thời 

tiết bằng phương pháp số. Áp dụng được các bước cần làm để chạy một mô hình 
dự báo thời tiết bằng phương pháp số  

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 

(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (ELOs) 

CG1 Các kiến thức về thực hành dự báo thời tiết bằng phương 
pháp số 

ELO 2, ELO3 

CG2 Kỹ năng áp dụng để chạy một mô hình dự báo thời tiết 
bằng phương pháp số. 

ELO4, ELO5 

CG3 Kỹ năng hiển thị và phân tích kết quả ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có thái độ làm việc nghiêm túc, năng động, tự chủ trong 
học tập 

ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 Sinh viên BIẾT các kỹ năng về thực hành dự báo thời 
tiết (NHỚ) 

ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO2 Sinh viên HIỂU BIẾT tổng hợp các phương pháp số 
(HIỂU) 

ELO 2, ELO3, ELO4 

CELO3 Sinh viên THỰC HÀNH để chạy một mô hình dự báo 
thời tiết bằng phương pháp số (ÁP DỤNG) 

ELO 2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CELO4 Sinh viên NHẬN DIỆN hiển thị và phân tích kết quả 
(PHÂN TÍCH) 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp. 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học CĐR của CTĐT 
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phần  

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M H H H M M M M M M M M M M M 

CELO2 M H H H M M M M M M M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M M M M H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp)   

5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 
phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Hướng dẫn thực hiện: 
 Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy 

học phần 

Gợi ý một số phương pháp giảng dạy tích cực: 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 
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- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 

A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
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luận) thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

giá giữa kỳ khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 
/ 60 phút 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5,  

 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 
yêu cầu 
của đáp án 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 
văn 

70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD 
chính 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

1 

Giới thiệu chung về đồ án   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1.Khái niệm, ý nghĩa, mục đích và yêu cầu về 
đồ án 

1.2.Hình thức, nội dung và bố cục của đồ án 
1.3.Nội dung đồ án 
1.3.1. Các module chính của mô hình dự báo 

chính áp 
1.3.2. Thu thập số liệu và chạy mô hình 
1.3.3. Các phương pháp biểu diễn kết quả dự 

báo. 
1.3.4. Đánh giá kết quả dự báo.    
1.3.5. Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

- Thuyết 
trình 
-Trình 
chiếu 
Powerpoint 
- Thảo luận 

nhóm 
 

CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 
- Viết báo cáo 

SV tự học  

2 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 



6 

3 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

4 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

5 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

6 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

7 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 
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- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 
hình 

- Xử lý và chạy các module của mô hình 
chính áp 

- Xử lý kết quả 
Viết báo cáo 

8 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

9 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp  
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

10 

Mô hình chính áp   
A/ Các nội dung chính trên lớp: 
 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Tìm hiểu mô hình chính áp 
- Xác định số liệu đầu vào và đầu ra của mô 

hình 
- Xử lý và chạy các module của mô hình 

chính áp 
- Xử lý kết quả 

Viết báo cáo 

SV tự học CELO1, CELO2, 
CELO3, CELO4, 

CELO5 

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 
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Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

Module 9 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
1. Kiều Thị Xin, Nhập môn kĩ thuật dự báo thời tiết số, NXB ĐH G Hà Nội, 2007. 

7.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Krishnamurti, T. N and Bounoua, L., Numerical Weather Prediction techniques, 
Academic Press, New York, 1996. 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 
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Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. GVC Bảo Thạnh, ThS Phạm Thị 
Minh, ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

   
              

       Phạm Thị Minh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN & 

BĐKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: Khí tƣợng Nhiệt đới  
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt:  Khí tƣợng Nhiệt đới 
Tiếng Anh:  Tropical Meteorology 

Mã số học phần:  131114080 

Thời điểm tiến hành: Học Kỳ 8 

Loại học phần:  

      X Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
X Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 X Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần khóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 30 tiết 

Số tiết lý thuyết: 28 tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm:   tiết 
Số tiết thực tập: … tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 
Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Khí tượng synop 1, 2 

Học phần song hành:  

Điều kiện khác:  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tượng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm trường áp và trường nhiệt 

vùng nhiệt đới; Hoàn lưu vùng nhiệt đới; Những biến đổi theo mùa của hoàn lưu vùng 
nhiệt đới gió mùa; Những biến đổi không theo mùa của hoàn lưu vùng nhiệt đới; 
Những nhiễu động nhiệt đới và Những nhiễu động có nguồn gốc ngoại nhiệt đới. 

3. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT (ELOs) 

CG1 
Các kiến thức về nhiệt động lực học khí quyển trong khí 
quyển thực ở miền nhiệt đới 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG2 
Các kiến thức về sự phát triển, sự tan rã và chuyển động 
thẳng đứng trong hệ thống thời tiết tà áp 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG3 
Các kiến thức về hoàn lưu, những biến đổi và các nhiễu 
động miền nhiệt đới 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10, ELO14, ELO15 

CG4 Có ý thức tổ chức kỷ luật, chăm chỉ, sáng tạo ELO12, ELO13 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 
Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả CĐR học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CTĐT[3] 

CELO1 
BIẾT đặc điểm trường áp và trường nhiệt miền nhiệt 
đới (NHỚ) 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10, ELO14, ELO15 

CELO2 HIỂU hoàn lưu miền nhiệt đới (HIỂU) 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10, ELO14, ELO15 

CELO3 

ÁP DỤNG phân tích được tác động của những hệ 
thống hoàn lưu, những biến đổi theo mùa và biến đổi 
không theo mùa và những nhiễu động miền nhiệt đới 
đến thời thời tiết và khí hậu Việt Nam 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10, ELO14, ELO15 

CELO4 
GIẢI THÍCH được các hiện tượng thời tiết và khí hậu 
gây ra bới những nhiễu động nhiệt đới và ngoại nhiệt 
đới 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10, ELO14, ELO15 

CELO5 
Hình thành được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO12, ELO13 

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR học 
phần  

CĐR của CTĐT 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M M H H H M M H M M M H H 
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CELO2 M M M M H H H M M H M M M H H 

CELO3 M M M M H H H M M H M M M H H 

CELO4 M M M M H H H M M H M M M H H 

CELO5 M M M M M M M M M M M H H M M 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 
thức chuyên môn (các khái niệm, mối tương quan, các định luật, các quy luật...), các 
kiến thức về mặt phương pháp (phương pháp, cách thức tiến hành, kĩ thuật...), kiến 
thức về hành vi ứng xử (các quy tắc ứng xử, nhận thức về nghĩa vụ trách nhiệm...), 
kiến thức về giá trị...  

PP2. Phương pháp động não: giúp đạt được chuẩn đầu ra về tư duy sáng tạo và 
giải pháp và đề xuất;  

PP3. Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: giúp đạt được chuẩn đầu về 
cấu trúc giao tiếp; tư duy suy xét, phản biện;   

PP4. Phương pháp học dựa trên vấn đề: giúp đạt được chuẩn đầu ra về xác 
định và hình thành vấn đề; đề xuất các giải pháp; trao đổi, phán xét, cân bằng trong 
hướng giải quyết;  

PP5. Phương pháp hoạt động nhóm:giúp đạt được chuẩn đầu về kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp;  

PP9. Nghiên cứu tình huống:giúp đạt được chuẩn đầu ra về đề ra các giải 
pháp, ước lượng và phân tích định tính 

… 

(lưu ý: có thể kết hợp 2 hoặc 3 phương pháp vào một cùng một thời điểm giảng dạy, ví 
dụ khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, có thể đồng thời sử dụng phương pháp 
động não và làm việc nhóm) 

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1 Điểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
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+ Trọng số: 30%, bao gồm: chuyên cần 10%, thi giữa kỳ 20% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: … 

+ Hình thức thi: 

Tự luậnX   Trắc nghiệm   Thực hành   Khác 

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

Bài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

CĐR học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 

điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1 : 
chuyên 
cần 

Tham gia 
toàn khóa 
học 

CELO5 Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tham dự 
đầy đủ 

PP quan sát 

10% 
A1.2 : 
tham dự 
lớp học , 
trả lời câu 
hỏi 

kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
khóa học, 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học / 
đánh giá quá 
trình 

tích cực, 
năng động, 
sáng tạo 

PP quan sát 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 : bài 
tập cá 
nhân ở 
nhà  

Chương 
1,2, 3, 4: 

kiến 
thức/kỹ 

năng/phẩm 
chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 
CELO 4, 
CELO 5 
 

Tất cả các 
buổi học/ 
đánh giá 
giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận 

20% 

 A2.2 : Bài 
Thi giữa 
kỳ (tự 
luận) 

Chương 1, 
2, 3, 4 :  
kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực  

CELO2, 
CELO3, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá giữa kỳ 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
khoa học, 
logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

PP Viết: 
+Tự luận: 
Bài luận, 
tiểu luận, 
luận văn 

A3. 
Đánh 

giá cuối 

bài thi 
cuối khóa 
( tự luận) 

kiến kiến 
thức/kỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 

CELO 1, 

CELO 2, 
CELO 3, 

1 lần đánh 
giá/ Đánh giá 
cuối kỳ 

3 câu hoặc 
4 câu/10 
điểm và 
đáp ứng 

PP viết: +Tự 
luận: Bài 
luận, tiểu 
luận, luận 

70% 
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kỳ / 60 phút lực toàn 
khóa học 

CELO 4, 
CELO 5,  

 

yêu cầu 
của đáp án 

văn 

 
 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

1  

Chƣơng 1: Đặc điểm trƣờng áp và trƣờng nhiệt 
vùng nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
a. Đặc điểm trường khí áp 
1.2 Đặc điểm trường nhiệt 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO1, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

2  

Chƣơng 1: Đặc điểm trƣờng áp và trƣờng nhiệt 
vùng nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
1.3 áp cao cận nhiệt đới và áp cao Tây Tạng 
1.4 Rãnh xích đạo 
1.5 áp thấp Nam á và rãnh thấp ấn-Miến 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO1, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO1, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

3 3 

Chƣơng 2: Hoàn lƣu vùng nhiệt đới   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.1 Trường đường dòng và hoàn lưu nhiệt đới 
2.2 Vai trò của hoàn lưu nhiệt đới trong hoàn 
lưu chung của khí quyển 
2.3 Hoàn lưu Hadley 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

 CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

4  

Chƣơng 2: Hoàn lƣu vùng nhiệt đới   
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
2.4 Tín phong 
2.5 Dòng xiết Đông Phi 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

2.6 Dải hội tụ nhiệt đới, rãnh gió mùa và hệ 
thống đệm xích đạo 
2.7 Hoàn lưu trên cao vùng nhiệt đới 
2.7.1 Dòng xiết cận nhiệt đới 
2.7.2 Dòng xiết gió đông nhiệt đới 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

5  

Chƣơng 3: Những biến đổi theo mùa của hoàn lƣu 
vùng nhiệt đới gió mùa 

 
 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.1 Định nghĩa gió mùa 
3.2 Những nhân tố của gió mùa 
3.3 Chu trình năm của gió mùa 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

6  

Chƣơng 3: Những biến đổi theo mùa của hoàn lƣu 
vùng nhiệt đới gió mùa 

 
 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
3.4 Gió mùa Nam á 
3.5 Gió mùa Đông Nam á 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập cuối chương 3 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

7 4 

Chƣơng 4: Những biến đổi không theo mùa 
của hoàn lƣu vùng nhiệt đới 

 
 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
4.1 Dao động tựa chu kỳ 2 năm 
4.2 Dao động tựa chu kỳ 40-50 ngày 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Bài tập cuối chương 4 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

8  
Chƣơng 4: Những biến đổi không theo mùa 

của hoàn lƣu vùng nhiệt đới 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn 

đầu ra của 
học phần 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
4.3 Hiện tượng ENSO 

4.4 Dao động ngày đêm 
    4.4.1 Gió đất-biển 
 4.4.2 Gió núi-thung lũng 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

9  

Chƣơng 5: Những nhiễu động nhiệt đới   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
5.1 Sóng đông và sóng xích đạo 
5.2 Dông 
5.3  Xoáy thuận nhiệt đới 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Chuẩn bị các nội dung bài học cho buổi sau 

 CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

10 5 

Chƣơng 6: Những nhiễu động có nguồn gốc 
ngoại nhiệt đới 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  
6.1 Xoáy thuận ngoại nhiệt đới 
6.2  Sự xâm nhập lạnh ở Đông Nam á 

- Thuyết trình 
-Trình chiếu 
Powerpoint 

- Thảo luận nhóm 
 

CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
- Ôn tập thi học kỳ 

 CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H M H H H 

Module 2 H M H H H 

Module 3 M H H H H 

Module 4 M H H H H 

Module 5 M H H H H 

Module 6 M H H H H 

Module 7 M M H H H 
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Module 8 M M H H H 

Module 9 M M H H H 

Module 10 M M H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
  1. Bài giảng Khí tượng nhiệt đới, Trường ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Kiều Thị Xin, Động lực học khí quyển vĩ độ thấp, NXB Đại học Quốc gia, 

2002 
   2. Roger K. Smith, Lectures on Tropical Meteorology, June 26, 2003; 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học 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 vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 
luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9. Giảng viên giảng dạy môn học: TS. Bảo Thạnh,  ThS Phạm Thị Minh, 
ThS Nguyễn Thị Phƣơng Chi , ThS Trần Văn Sơn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞNG KHOA                       TRƢỞNG BỘ MÔN          NGƢỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA     TƢ N  T    V N V  

   N           U 
 

CỘN   ÒA XÃ  Ộ  C   N  ĨA V ỆT NAM 
 ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 
 Ề CƢƠN  C   T  T  ỌC P ẦN  

Học phần: T  C T P T T N   ỆP 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát ( eneral information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: TH C T P T T NGHI P 

Tiếng Anh: Graduation Training 

Mã số học phần:  131114910 

Thời điểm tiến hành: Học      

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc  hối  iến thức/ ỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần  hóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 4 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 240 tiết 

Số tiết lý thuyết: 0 tiết 
Số tiết bài tập: 0 tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 
Số tiết thực tập: 240 tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 
Kiểm tra: 0 tiết 

Thời gian tự học: 0 giờ 

Điều  iện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều  iện  hác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tư ng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần chia làm 2 phần: Thực tập tốt nghiệp quan trắc  hí tư ng bề mặt và thực 
hành tố nghiệp phần dự báo: 

2.1. Thực tập tốt nghiệp quan trắc khí tƣợng bề mặt 
Học phần giới thiệu Các quy định trong quan trắc  hí tư ng bề mặt; Quan trắc 

các yếu tố  hí tư ng; Thảo và phát mã điện; Kiểm tra, kiểm soát số liệu; Sửa chữa 
những hỏng học thông thường các thiết bị đo  hí tư ng; Lắp đặt những máy đơn giản 
và Làm các báo cáo tổng kết. 

2.1. Thực tập tốt nghiệp Dự báo thời tiết 
Học phần trang bị cho sinh viên Những quy định trong dự báo thời tiết; Những 

công cụ dự báo thời tiết; Nội dung của các bản tin dự báo thời tiết; Kiểm tra, kiểm soát 
số liệu; Những hệ thống, hình thế thời tiết ảnh hưởng đến Việt Nam và hệ quả thời tiết 
của chúng; và Viết báo cáo tổng kết. 

3. Mục tiêu học phần (Course  oals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu ra 
CT T (ELOs) 

CG1 

Những nguyên tắc, quy định của việc thực hiện k  quan 
trắc, việc trực ca quan trắc và nhiệm vụ của một quan trắc 
viên. 
 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG2 
Những hệ thống và hình thế thời tiết ảnh hưởng đến Việt 
Nam và hệ quả thời tiết của chúng để dự báo thời tiết hạn 
ngắn. 

ELO2, ELO3, ELO4, 
ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 
Kỹ năng phân tích số liệu và bản đồ synop ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CG4 Có tính cần cù, sáng tạo, làn việc theo nhóm ELO13, ELO14 

 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

 

Chuẩn 
đầu ra 
HP[1] 

Mô tả C R học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra CT T[3] 

CELO1 

Sinh viên BIẾT Những nguyên tắc, quy định của việc 
thực hiện k  quan trắc, việc trực ca quan trắc và 
nhiệm vụ của một quan trắc viên. 
 (NHỚ) 

ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, 
ELO10 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT Những hệ thống và hình thế 
thời tiết ảnh hưởng đến Việt Nam và hệ quả thời tiết 
của chúng để dự báo thời tiết hạn ngắn. (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO3 

Sinh viên TH C HI N quan trắc, quy toán giản đồ, 
chỉnh lí số liệu, dịch các loại mã điện và lập các loại 
báo cáo báo biểu tại một trạm  hí tư ng hải văn có 
quan trắc đầy đủ các yếu tố  hí tư ng. (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, ELO10 

CELO4 Sinh viên SỬ DỤNG các phần mềm, công cụ để phân ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, 
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tích bản đồ synop và thực hiện các công việc của dự 
báo viên (ÁP DỤNG) 

ELO6, ELO7, ELO10 

CELO5 
Hình thành đư c kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tìm kiếm tài liệu và ý thức trách nhiệm trong đạo 
đức nghề nghiệp 

ELO13, ELO14 

 

Ma trận mối quan hệ giữa C R học phần (CELOs)  và C R của CT T (ELOs) 

C R học 
phần  

C R của CT T 

E
L

O
1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Các phƣơng pháp giảng dạy đư c áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  
- Phương pháp mô phỏng 
- Các Phƣơng pháp học tập đư c áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Thực hành  
- Tham quan. 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1  iểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đư c quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá quá trình: 
+ Trọng số: 50% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm bảo vệ: 
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+ Trọng số: 50% 

+ Hình thức:  

Tự luận   Trắc nghiệm  Thực hành    Khác  

 

5.2.2.  ánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 
đánh giá 

[1] 

 ài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

C R học 
phần 

(CELO.x.x) 
[4] 

Số lần 
đánh giá / 
thời điểm  

[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng pháp 
đánh giá 

 
[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
 ánh giá 
cuối kỳ 

A1.1 
Kiến thức 
+ Kỹ năng 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4, 
CELO5 

Kết thúc 
môn học 

Hoàn 
thành 

PP viết 100% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1  

- Phổ biến nội quy làm việc của trạm 
- Chuẩn bị vườn, máy, phòng thực tập 
- Hướng dẫn cách chuẩn bị ghi chép sổ sách các 
loại và hồ sơ  ĩ thuật của trạm 
- Hướng dẫn cách nhận và bàn giao ca, cách ghi 
nhận xét chất lư ng 
- Hướng dẫn những việc trong một ca quan trắc 
và trong 1 ngày quan trắc 
- Hướng dẫn quan trắc bằng trạm  hí tư ng tự 
động (nếu có) 
- Trực ca quan trắc theo ca đã phân công 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

2  

- Trực ca quan trắc và lập bảng số liệu 
- Hướng dẫn cách phát hiện ra những số 

liệu bất h p lí trong một kì quan trắc và 
cách kiểm soát ca vòng tròn 

- Kiểm tra cách thay giản đồ theo đúng 
thời gian quy định 

- Hướng dẫn cách kiểm soát các loại sổ 
SKT và soát các loại giản đồ 

- Kiểm tra trình tự và thời gian thực hiện 
một kì quan trắc có đánh giá chất lư ng. 

- Hướng dẫn xử lí các trường h p mất số 
liệu khi máy hỏng 

- Hướng dẫn sửa chữa hỏng hóc máy 
thông thường 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 
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3  

- Trực ca quan trắc và lập bảng số liệu 
- Kiểm tra quy toán các loại giản đồ 

(nhiệt, ẩm, áp, mưa, nắng) 
- Hướng dẫn cách phát hiện các trị số 

max, min sai trong sổ SKT-1 
- Hướng dẫn điều chỉnh điểm 0 và 10, 

tháo rửa máy vũ lư ng kì 
- Kiểm tra sửa chữa hỏng hóc máy thông 

thường và điều chỉnh các máy tự ghi. 
- Hướng dẫn cách kiểm soát số liệu sổ 

SKT và bảng số liệu BKT 
 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

4  

- Trực ca quan trắc (bao gồm cả quan trắc 
TYPH) và lập bảng số liệu 

- Kiểm tra cách lắp đặt máy trong lều và 
mặt đất 

- Kiểm tra sửa chữa những hỏng hóc 
thông thường của máy và điều chỉnh các 
máy tự ghi 

- Hướng dẫn thực hành phát báo điện 
CLIM, CLIMAT 

- Kiểm tra quy toán các loại giản đồ máy 
tự ghi (nhiệt, ẩm, áp, nắng) 

- Kiểm tra quan trắc bốc hơi GGI-3000 và 
CLASS-A. 

- Trực ca và hoàn thành bảng số liệu các 
loại 

- Kiểm tra quy toán các loại giản đồ 
- Phát hiện sai và sửa sai một ngày số liệu 

quan trắc 
- Tổng kiểm tra một k  quan trắc cho 

thêm hiện tư ng và các yếu tố cần thiết 
- Viết báo cáo tổng kết thực tập 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

5  

- Phổ biến nội quy làm việc  
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ dự báo 
- Hướng dẫn cách ghi chép trong dự báo 

thời tiết 
- Hướng dẫn viết bản tin dự báo thời tiết 
- Hướng dẫn cách nhận và bàn giao ca, 

cách đánh giá chất lư ng bản tin dự báo 
- Hướng dẫn phân tích bản đồ, giản đồ 
- Tham gia thảo luận dự báo 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

6  

- Phân tích bản đồ, giản đồ 
- Khai thác các thông tin dự báo 
- Tổng h p thời tiết đã qua 
- Nhận dạng hình thế thời tiết 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 
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- Tham gia thảo luận dự báo 
- Viết bản tin dự báo 

7  

- Phân tích bản đồ, giản đồ 
- Nhận dạng hình thế thời tiết 
- Dự báo thời tiết 
- Tham gia thảo luận dự báo 
- Viết bản tin dự báo thời tiết 
- Đánh giá bản tin dự báo thời tiết 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

8  

- Phân tích bản đồ, giản đồ 
- Nhận dạng hình thế thời tiết 
- Dự báo thời tiết 
- Tham gia thảo luận dự báo 
- Viết bản tin dự báo thời tiết 
- Đánh giá bản tin dự báo thời tiết 
- Viết báo cáo tổng kết 

- GV hướng 
dẫn thực tập 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và C R học phần 
 

Bài học 
(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1 H H H H H 

Module 2 H H H H H 

Module 3 H H H H H 

Module 4 H H H H H 

Module 5 H H H H H 

Module 6 H H H H H 

Module 7 H H H H H 

Module 8 H H H H H 

 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
 

8. Quy định của học phần   
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8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 
h p nghỉ học do lý do bất  hả  háng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và h p lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay  hông có lý do đều bị coi như 
 hông hoàn thành  hóa học và phải đăng  ý học lại vào học    sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đư c thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ  hông đư c tham dự buổi học. 

Tuyệt đối  hông làm ồn, gây ảnh hưởng đến người  hác trong quá trình học. 
Tuyệt đối  hông đư c ăn uống, nhai  ẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đư c thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối  hông dùng vào việc  hác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm,  hiếu nại điểm, chấm phúc tra,  ỷ 
luật trường thì đư c thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9.  iảng viên giảng dạy môn học: Bộ môn Khí tư ng 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞN    OA                       TRƢỞN   Ộ MÔN          N ƢỜ    ÊN SOẠN 

   
 
 
 
 C n Thu V n                              
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA     TƢ N  T    V N V  

   N  Ổ        U 
 

CỘN   ÒA XÃ  Ộ  C   N  ĨA V ỆT NAM 
 ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 
 Ề CƢƠN  C   T  T  ỌC P ẦN  

Học phần:  Ồ ÁN T T N   ỆP 
Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

1. Thông tin tổng quát ( eneral information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: ĐỒ  N T T NGHI P 

Tiếng Anh: Project on Graduation Training 

Mã số học phần:  131114911 

Thời điểm tiến hành: Học      

Loại học phần:  

       Bắt buộc 
       Tự chọn 

Thuộc  hối  iến thức/ ỹ năng: 
 Kiến thức giáo dục đại cương 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành 
  Kiến thức ngành 
 Kiến thức chuyên ngành 
  Học phần  hóa luận/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 10 tín chỉ 
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 300 tiết 

Số tiết lý thuyết: … tiết 
Số tiết bài tập: … tiết 
Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: … tiết 
Số tiết thực tập: …tiết 
Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 300 tiết 
Kiểm tra: … tiết 

Thời gian tự học: … giờ 

Điều  iện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều  iện  hác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khí tư ng 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 
Học phần giới thiệu cho sinh viên  hả năng tiếp cận với phương pháp nghiên cứu  hoa 
học, giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực  hí tư ng. Giới thiệu chung về đồ 
án tốt nghiệp; Chọn đề tài; Xây dựng đề cương nghiên cứu và  ế hoạch thực hiện; 
Thực hiện theo đề cương và  ế hoạch đặt ra; Tổng h p, phân tích, đánh giá  ết quả; 
Biên soạn thuyết minh đồ án tốt nghiệp và Tóm tắt đồ án; In ấn, đóng quyển; Chuẩn bị 
bảo vệ và bảo vệ 

3. Mục tiêu học phần (Course  oals) 
Mục tiêu 
học phần 

(CGs) 

Mô tả 
(Course goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 
CT T (ELOs) 

CG1 Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Đồ án 
tốt nghiệp. Trên cơ sở kiến thức đã học, sinh viên 
học  
 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG2 Cách tư duy phân tích tìm  iếm tài liệu, lựa chọn 
đề tài, đặt bài toán, xây dựng đề cương nghiên 
cứu, lập kế hoạch thực hiện, thực hiện, biên soạn 
đồ án và bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng viết và trình bày 
văn bản, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, 
một số thuật ngữ Anh văn chuyên ngành 

ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 
CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và 
tinh thần học hỏi 

ELO13, ELO14 

4. Chuẩn đầu ra học phần (CELOs - Course Expected Learning Outcomes) 

Chuẩn 
đầu ra HP 

[1] 

Mô tả C R học phần [2] 
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:) 

Chuẩn đầu ra 
CT T [3] 

CELO1 Phân tích, đánh giá và hệ thống hóa đư c toàn bộ kiến 
thức đã học về ngành  hí tư ng 

ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 
CELO2 Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm chuyên ngành 

để thực hiện đồ án 
ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 
CELO3 Phân tích, đánh giá đư c kết quả tính toán trong đồ án ELO2, ELO3, 

ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 
CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 
ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7, 

ELO10 
CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng ELO13, ELO14 



3 
 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
 

 

Ma trận mối quan hệ giữa C R học phần (CELOs)  và C R của CT T (ELOs) 

C R học 
phần  

C R của CT T 
E

L
O

1 

E
L

O
2 

E
L

O
3 

E
L

O
4 

E
L

O
5 

E
L

O
6 

E
L

O
7 

E
L

O
8 

E
L

O
9 

E
L

O
10

 

E
L

O
11

 

E
L

O
12

 

E
L

O
13

 

E
L

O
14

 

E
L

O
15

 

CELO1 M M M H H H H M M H M M M M M 

CELO2 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO3 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO4 M H H H H H H M M H M M M M M 

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H M 

 

H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 
5. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy - học tập 

Các phƣơng pháp giảng dạy đư c áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  
- Phương pháp mô phỏng 
- Các Phƣơng pháp học tập đư c áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Thực hành; 
- Tham quan. 

5.2. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá học phần 

5.2.1  iểm đánh giá: 
- Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó đư c quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế đào tạo tín chỉ. 
- Điểm đánh giá đồ án: 

+ Trọng số: 50% 

+ Hình thức đánh giá: 
Tự luận   Trắc nghiệm   Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác 

- Điểm bảo vệ đồ án: 

+ Trọng số: 50% 

+ Hình thức: 
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Tự luận   Trắc nghiệm  Thực hành    Khác  

 

 

 

5.2.2.  ánh giá sinh viên: (Course assessment) 

 

Thành 
phần 

đánh giá 
[1] 

 ài đánh 
giá / thời 

gian 
(Ax.x) 

[2] 

Nội dung 
đánh giá  

 
[3] 

C R học 
phần 

(CELO.x.
x) 
[4] 

Số lần đánh 
giá / thời 
điểm  
[5] 

Tiêu chí 
đánh giá 

 
[6] 

Phƣơng 
pháp đánh 

giá 
 

[7] 

Tỷ lệ 
(%) 

 
[8] 

A1. 
 ánh 
giá bảo 
vệ đồ án 

A1.1 : 
Hình thức 

Trình bày 
báo cáo đồ 
án (thời 
gian, hình 
thức thể 
hiện…) 

CELO4 1 lần đánh 
giá/ đánh giá 
bảo vệ đồ án 

Đúng thời 
gian (15 
phút) 
Hình thức 
trình bày 
powerpoint 
(đẹp rõ 
ràng, khoa 
hoc) 
Hình thức 
thể hiện 
(trình bày 
to, rõ ràng) 

PP quan sát 

50% 

A1.2 : 
Nội dung 

 iến 
thức/ ỹ 
năng/phẩm 
chất/năng 
lực toàn 
 hóa học 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3,  
CELO4, 
CELO5 

1 lần đánh 
giá/ đánh giá 
bảo vệ đồ án 

Đầy đủ, 
đúng theo 
yêu cầu 
Trả lời các 
câu hỏi của 
hội đồng 
đúng 

PP phỏng 
vấn 

A2. 
 ánh 
giá đồ 

án 

A2.1 : 
Hình thức  

Hình thức 
trình bày 
thuyết 

minh, hình 
vẽ, bản vẽ, 
bảng biểu 

Phông 
chữ, giãn 
cách dòng 
đúng theo 
quy định 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 
 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá đồ án 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác,  
rõ ràng 

PP quan sát 

50% 
 

A2.2 Nội 
dung 

Phương 
pháp thực 
hiện 
Tính 

CELO1, 
CELO2, 
CELO3, 
CELO4 

1 lần đánh 
giá / đánh 
giá đồ án 

trình bày 
chi tiết, 
chính xác, 
 hoa học, 

PP quan sát 
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chuẩn xác, 
tính thực 
tiễn 
Tính sáng 
tạo và  hả 
năng thực 
hiện đồ án  

logic, rõ 
ràng, sinh 
động, hiệu 
quả 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1. Giới thiệu chung về Đồ án tốt nghiệp             
- Các qui định liên quan đến việc thực 

hiện một đồ án tốt nghiệp 
- Các  hái niêm, ý nghĩa, mục đích và yêu 

cầu về đồ án tốt nghiệp; 
- Hình thức, nội dung và bố cục của đồ án 

tốt nghiệp; 
- Công tác chuẩn bị báo cáo, bảo vệ đồ án. 
- Các vấn đề có liên quan như: bản quyền, 

quản trị đồ án,… 
2. Chọn đề tài 
- Giảng viên giới thiệu về các đề tài đồ án 

tốt nghiệp, ý nghĩa, mục đích, tính cần thiết và 
sơ bộ nội dung cần thực hiện; 

- Hương dẫn sinh viên các tài liệu tra cứu 
có liên quan đến các đề tài; 

- Sinh viên tra cứu tìm đọc tài liệu, tư duy, 
phân tích lựa chọn đề tài phù h p với bản thân; 

- Trao đổi giữa giáo viên hướng dẫn và 
sinh viên về đề tài, đánh giá tính  hả thi;  

- Thống nhất tên và mục tiêu của đồ án tốt 
nghiệp. 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 

 

2 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3. Xây dựng đề cương nghiên cứu và kế 

hoạch thực hiện 
- Giảng viên hướng dẫn cách xây dựng đề 

cương và lập kế hoạch thực hiện đồ án tốt 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 
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nghiệp và giao nhiệm vụ cho sinh viên; 
- Sinh viên tìm, đọc tài liệu có liên quan, 

lựa chọn các tài liệu chính, tổng quan, phân 
tích, đánh giá lựa chọn và xác định phương 
pháp luận và phương pháp tiếp cận đề tài đồ 
án. 

- Xây dựng đề cương chi tiết và kế hoạch 
thực hiện; 

- Thảo luận cùng giáo viên hướng dẫn để 
hoàn thiện đề cương chi tiết và kế hoạch thực 
hiện. 

- Báo cáo trước Tổ bộ môn, hoàn thiện đề 
cương và  ế hoạch thực hiện. 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 

 

3 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4. Tìm hiểu về đối tượng và thu thập số 

liệu phục vụ nghiên cứu 
- Giới thiệu về đối tư ng nghiên cưu của 

đồ án; mục tiêu, tầm quan trọng; ý nghĩa  hoa 
học, kỹ thuật, thực tiễn; 

- Thu thập tài liệu, số liệu, phân tích đánh 
giá chất lư ng, độ tin cậy và khả năng đáp ứng 
bài toán đặt ra của đồ án;  

- Viết báo cáo về các nội dung thực hiện 
trong tuần; 

- Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng 
dẫn 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 

 

4 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5. Lựa chọn phương pháp, xây dựng cơ 
sở lý thuyết: 

- Tổng quan, phân tích tình hình nghiên 
cứu trong và ngoài nước thuộc phạm vi đề tài 
của đồ án; 

- Phân tích, lựa chọn các phương pháp, 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 



7 
 

mô hình, biện pháp ứng dụng giải quyết bài 
toán đặt ra. 

- Cơ sở lý thuyết của các phương pháp, 
mô hình, biện pháp sử dụng trong đồ án. 

- Viết báo cáo về các nội dung thực hiện 
trong tuần; 

- Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng 
dẫn. 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 

 

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

6. Nghiên cứu ứng dụng 
- Tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ cho đồ án; 
- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, 

mô hình, phần mềm giải bài toán đặt ra 
trong đồ án; 

- Viết báo cáo về các nội dung thực hiện 
trong tuần; 

- Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng 
dẫn. 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 

 

6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

7. Tính toán, mô phỏng đánh giá kết quả 

ứng dụng 
- Ứng dụng các phương pháp/mô hình/phần 

mềm lựa chọn tính toán, mô phỏng cho bài 
toán đặt ra; 

- Phân tích đánh giá các  ết quả thu đư c; 
- Viết báo cáo về các nội dung thực hiện 

trong tuần; 
- Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng 

dẫn. 

- GV hướng 
dẫn đồ án CELO1, 

CELO2, 
CELO3,CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 
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Internet  
- Làm đồ án 

7 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

8. Nghiên cứu phát triển 
- Nghiên cứu tự phát triển: xây dựng thuật 

toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, 
tính toán, thiết kế, v.v... 

- Trao đổi xin ý kiến của giảng viên hướng 
dẫn; 

- Tính toán, phân tích đánh giá các  ết quả 
thu đư c; 

- Viết báo cáo về các nội dung thực hiện 
trong tuần; 

- Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng 
dẫn. 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

9. Tổng hợp phân tích đánh giá kết quả 
- Tổng h p các kết quả thu đư c ở phần 7 và 

8; 
- Phân tích đánh giá các  ết quả thu đư c 

10. Biên soạn báo cáo đồ án  
- Trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thồng 

nhất cấu trúc cụ thể của báo cao đồ án; 
- Biên soạn dự thảo thuyết minh đồ án; 
- Nộp giáo viên hướng dẫn; 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

11. Chỉnh sửa hoàn thiện thuyết minh đồ 

án  
- Giáo viên hướng dẫn đọc nhận xét, trao 

đổi, góp ý bản dự thảo báo cáo đồ án; 
- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đồ án về 

- GV hướng 
dẫn đồ án 

CELO1, 
CELO2, 

CELO3,CELO4, 
CELO5 
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chuyên môn và theo định dạng quy định. 
- Biên soạn Tóm tắt đồ án. 
- Bảo vệ ở Tổ bộ môn; 
- Chuẩn bị Quyển thuyết minh đồ án tốt 

nghiệp và Tóm tắt đồ án. 
12. Chuẩn bị bảo vệ Đồ án 

- Nộp Quyển thuyết minh đồ án tốt nghiệp 
và Tóm tắt đồ án; 

- Chuẩn bị bản vẽ, bản đồ giấy, Powerpoint 
thuyết minh; 

- Chuẩn bị bài thuyết trình và tập thuyết 
trình; 

- Tự nghiên cứu chủ động đưa ra các câu 
hỏi xung quanh đồ án đề chuẩn bị các câu 
trả lời trước Hội đồng chấm thi. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
- Làm đồ án 

 

 
Ma trận mối quan hệ giữa bài học và C R học phần 

Bài học 
(Module) 

C R học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1. H H H H M 

Module 2. M H H H M 

Module 3. M H H H M 

Module 4. M H H H M 

Module 5. M H H H M 

Module 6. M H H H M 

Module 7. M H H H M 

Module 8. M H H H M 

Module 9. M H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 
- Các tài liên liên quan đến các môn chuyên ngành. 
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7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đồ án tốt nghiệp. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia; 
2. Các tài liệu có liên quan đến đề tài đồ án do giáo viên hướng dẫn và sinh viên đề 

xuất; 
3. Thư viện đồ án tốt nghiệp của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 

8. Quy định của học phần   
8.1. Quy định về tham dự lớp học 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 
h p nghỉ học do lý do bất  hả  háng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và h p lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay  hông có lý do đều bị coi như 
 hông hoàn thành  hóa học và phải đăng  ý học lại vào học    sau. 

8.2. Quy định về hành vi lớp học 

Học phần đư c thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 
phút sau  hi giờ học bắt đầu sẽ  hông đư c tham dự buổi học. 

Tuyệt đối  hông làm ồn, gây ảnh hưởng đến người  hác trong quá trình học. 
Tuyệt đối  hông đư c ăn uống, nhai  ẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ đư c thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối  hông dùng vào việc  hác. 
8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm,  hiếu nại điểm, chấm phúc tra,  ỷ 
luật trường thì đư c thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

9.  iảng viên giảng dạy môn học: Bộ môn  hí tương 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 
 

TRƢỞN    OA                       TRƢỞN   Ộ MÔN          N ƢỜ    ÊN SOẠN 

   
 
 
 
 
  C n Thu V n                              


