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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & 

BIẾN DỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KHÍ TƯỢNG ĐẠI CƯƠNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: KHÍ TƯỢNG ĐẠI CƯƠNG 

Tiếng Việt: Khí tượng đại cương 

Tiếng Anh: General Meteorology  

Mã số học phần:  131114401 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 2 

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: 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: 02 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

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 các kiến thức về đại cương khí quyển, tĩnh học khí quyển, 

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

khí trong khí quyển, nước trong khí quyển, và chế độ thời tiết và khí hậu 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 đại cương về khí quyển, tĩnh học 

khí quyển, bức xạ và chế độ nhiệt của đất, nước và 

không khí  

ELO2, ELO3  

CG2 

Các về khái niệm về nhiệt động học khí quyển, 

quy luật chuyển động của không khí và cơ chế 

chuyển pha của nước 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 khí tượng cơ bản, sự phân bố của khí 

quyển theo phương ngang và phương thẳng đứng, và đặc 

điểm của chế độ nhiệt mặt đất, nước 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 nước 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 được chế độ thời tiết và khí hậu Việt Nam ELO6, ELO7  

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, 

ELO14, 

ELO15 
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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 
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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. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương 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. 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: 

+ 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% 

+ 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] 

Phương 

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  

Chương 1: Tĩnh học khí quyển   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.1 Các yếu tố khí tượng 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 phương 

thẳng đứng của khí quyển 

1.3 Sự bất đồng nhất theo phương 

ngang của tầng đối lưu 

1.4 Phương 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 chương 1 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 

 

 

2  

Chương 1: Tĩnh học khí quyển   

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

1.5. Phương 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 chương 1 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 

 

 

3  

Chương 2: Chế độ nhiệt của mặt 

đất, nước và khí quyển 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.1 Những đặc trưng cơ bản của 

trường 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 chương 1 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 

 

 

4  

Chương 2: Chế độ nhiệt của mặt 

đất, nước 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 nước 

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 chương 2 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 

 

 

5  

Chương 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 phương 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 chương 3 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 
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Chương 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 chương 3 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 

 

 

7  

Chương 4: Nước 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 ngưng kết hơi nước 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 chương 4 

Chuẩn bị các nội dung bài học cho 

buổi sau 

 CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

8  

Chương 5: Chế độ thời tiết và khí 

hậu Việt Nam 

  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

5.1 Mô hình hoàn lưu chung của khí 

quyển lý tưởng và khí quyển thực  

5.2 Hoàn lưu 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  

Chương 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 Dương 

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  

Chương 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 
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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 kỳ 

  

 

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

Bài 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 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: ThS. Phạm Thị Minh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN        NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

           

 

 

 

 Cấn Thu Văn            



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỦY VĂN ĐẠI CƯƠNG 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: Thủy văn đại cương 

Tiếng Việt:  Thủy văn đại cương 

Tiếng Anh: General Hydrology 

Mã số học phần:  131214060 

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: 30 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: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 



 

2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị các kiến thức giúp SV hiểu các khái niệm cơ bản nhất của thuỷ 

văn học: Tuần hoàn, cân bằng nước trên trái đất; Thủy văn sông ngòi, hồ và đầm lầy. 

Trang bị các kỹ năng áp dụng các quy luật thủy văn để nghiên cứu diễn biến lòng sông, 

thiết lập được phương trình cân bằng nước, tính toán các đặc trưng của sông và lưu vực 

sông, tính toán các đặc trưng dòng chảy, tính lượng mưa bình quân lưu vực. 

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 

Giúp SV hiểu và áp dụng các kiến thức về sông ngòi, 

quá trình mưa, quá trình hình thành dòng chảy, đo đạc 

các yếu tố thủy văn để tính toán cân bằng nước, các đặc 

trưng dòng chảy sông ngòi 

ELO2, ELO3 

CG2 

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

hợp các quá trình, hiện tượng thủy văn, tài nguyên nước. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CG3 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, có 

kỹ năng 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 hướng về cộng 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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Có kiến thức cơ bản liên quan đến ngành thủy văn ELO2, ELO3 

CEL02 

SV hiểu và áp dụng các kiến thức về sông ngòi, quá trình 

mưa, quá trình hình thành dòng chảy, đo đạc các yếu tố thủy 

văn để tính toán cân bằng nước, các đặc trưng dòng chảy sông 

ngòi 

ELO2, ELO3, 

ELO5 

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

quá trình, hiện tượng thủy văn, tài nguyên nước. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

 Kỹ năng   

CELO4 
Sử dụng CNTT cơ bản để tính toán các bài toán cơ bản và 

phức tạp 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO9 

CELO5 
Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, có kỹ năng 

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 

ELO12, 

ELO13, 



 

thần kỷ luật cao, chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các kết quả 

tính toán 

ELO14, 

ELO15 

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

CĐR HP 

CĐR của CTĐT 
E
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E
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E
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CELO1 M H H M M M M H M H M M M M M 

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

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

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

CELO5 M M H M H H M M M M M M M H H 

CELO6 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. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 



 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Trắc nghiệm và Tự 

luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

6/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 
Hoàn 

thành 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

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:    

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1 Khái niệm, đối tượng và nội dung 

nghiên cứu của thủy văn học 

1.2 Các đặc tính cơ bản của hiện tượng 

thủy văn và các phương pháp nghiên cứu 

CHƯƠNG 2. CÂN BẰNG NƯỚC TRÊN 

TRÁI ĐẤT  

2.1 Sự phân bố nước trên trái đất 

2.2 Tuần hoàn của nước trong tự nhiên 

2.3 Phương trình cân bằng nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- SV làm việc 

theo nhóm, trình 

bày sự phân bố 

nước trên TĐ và 

vòng tuàn hoàn của 

nước. 

- SV lên bảng 

thành lập phương 

trình CBN. GV sửa 

và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

2 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3tiết LT 
  

CHƯƠNG 3. SÔNG VÀ LƯU VỰC 

SÔNG  

3.1 Sông và hệ thống sông 

3.1.1 Khái niệm về sông và hệ thống 

sông 

3.1.2 Các đặc trưng cơ bản của sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   



 

- Xem lại các nội dung 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 
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). SÔNG VÀ LƯU 

VỰC SÔNG  

3.2 Lưu 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 nội dung đã học trong 

Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

- Đọc trước giáo trình các mục 4.1 và 

4.2 

  

4 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp     

CHƯƠNG 4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

DÒNG CHẢY  

4.1 Các đặc trưng dòng chảy thường dùng 

trong thủy văn 

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy 

4.2.1 Nhân tố khí hậu 

4.2.2 Nhân tố mặt đệm 

4.2.3 Các hoạt động kinh tế của con 

người 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- SV làm việc 

theo nhóm, trình 

bày các nhân tố ảnh 

hưởng đến dòng 

chảy. 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 



 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 4 

- Đọc trước giáo trình mục 4.3 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

CHƯƠNG 4 (TIẾP): QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH DÒNG CHẢY  

4.3 Quá trình mưa và các phương pháp 

tính lượng mưa bình quân lưu vực 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- SV lên bảng 

thành lập công thức 

tính lượng mưa 

bình quân lau vực. 

GV sửa và hoàn thiện 

các nội dung SV đã 

làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà   

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 

5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

- Đọc trước giáo trình mục 4.4 và 4.5 

  

6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

CHƯƠNG 4 (TIẾP): QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH DÒNG CHẢY 

4.4 Sự hình thành dòng chảy trên sườn 

dốc 

4.4.1 Lý thuyết dòng chảy sườn dốc 

4.4.2 Quá trình tập trung nước sườn 

dốc 

4.5 Sự hình thành dòng chảy trong sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 



 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

- GV ra bài tập, SV về nhà nghiên cứu 

trước 

  

7 

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

LT 
  

CHƯƠNG 5. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN 

VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG 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 nội dung đã học trong 

Tuần 7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

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

CHƯƠNG 5 (TIẾP):CHẾ ĐỘ THỦY 

VĂN VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG 

TRIỀU 

5.3 Hiện tượng chung của thuỷ triều và 

dòng triều 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO6 



 

5.4 Các giai đoạn triều vùng cửa sông 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

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

LT 
  

CHƯƠNG 6. ĐO ĐẠC CÁC YẾU TỐ 

THỦY VĂN 

6.1 Đo mực nước 

6.2 Đo và tính lưu lượng nước 

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 nội dung đã học trong 

Tuần 13 

- Đọc trước giáo trình các mục 6.4, 6.5 

và 6.6 

  

10 

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

LT 
  

CHƯƠNG 6 (TIẾP). ĐO ĐẠC CÁC 

YẾU TỐ THỦY VĂN 

6.2.3. Tính lưu lượng 

6.3. Lấy mẫu và tính lưu lượng 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 cương GV đã cung 

cấp 

- Hình thức thi cuối kỳ: Tự luận (LT + 

BT) 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:    

- SV ôn tập theo đề cương GV đã cung 

cấp 

- Hình thức thi cuối kỳ: Tự luận (LT + 

BT) 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR 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 Văn Tuần, Thủy văn đại cương, NXB Khoa học kỹ thuật, 1991. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Ngô Đình Tuấn, Bài giảng Thủy văn I  và Thủy văn II, Đại học Thủy lợi, 1992. 

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 20% số tiết dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành môn 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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 

Cân Thu Văn                            Cấn Thu Văn                             Trần Thị Thu Thảo 
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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 CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần:  

Tiếng Việt: ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG 

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 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: 25 tiết 

Số tiết bài tập: … tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 03 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 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 đươc 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 tượng 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 trường 
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 xẩy 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 

tượng 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
1
0
 

E
L

O
1
1
 

E
L

O
1
2
 

E
L

O
1
3
 

E
L

O
1
4
 

E
L

O
1
5
 

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. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

- Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR hiểu được 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 tượng địa chất trong tự nhiên.  

- PP hoạt động nhóm: Giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng làm việc 

theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, tương tác 

- Phương pháp học tập: Sinh viên nghe giảng bài trên lớp, trước các buổi học 

có sự chuẩn bị cho bài mới, ôn lại bài cũ thông qua các bài tập/ tiểu luận được giao. 

 

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: 

+ 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] 

Phương 

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 

chương 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 

Chương 1. Mở đầu   

A- Các nội dung chính trên lớp 

I. Địa chất học và nội dung nghiên cứu 

II. Phương pháp nghiên cứu của địa chất 

học 

III. Đối tượng 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 

 

Chương 2. NGUỒN GỐC TRÁI ĐẤT  

CELO1, 

CELO2 

A- Các nội dung chính trên lớp 

I. THIÊN HÀ 

II. HỆ MẶT TRỜI (trước 8/2006) 

1. MẶT TRỜI 

2. CÁC HÀNH TINH 

3. PHÂN LOẠI 

3.1 Theo thành phần vật chất 

3.2 Theo kích thước 

3.3 Theo vị trí tương 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 VƯƠNG 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 

(Chương 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 

Chương 3. ĐẶC ĐIỂM TRÁI ĐẤT 

A- Các nội dung chính trên lớp  

I. Hình dạng, kích thước, hình thái bề 

mặt của Trái đất 

1. Hình dạng 

2. Kích thước Trái đất 

3. Hình thái bề mặt Trái đất 

3.1. Địa hình lục địa 

3.2. Địa hình đáy đại dương 

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 

 

Chương 4. VỎ TRÁI ĐẤT 

A- Các nội dung chính trên lớp 

I. Cấu tạo vỏ Trái đất 

1. Vỏ lục địa 

2. Vỏ đại dương 

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 

Học các no ̣ i dung trên 

Đọc sách và tra cứu 

các nội dung liên 

quan 

3 Kiểm tra giữa kỳ (2 tiết) Tự luận  

4 

Chương 5. TÁC DỤNG 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 dư:  

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 

hưởng 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 NHƯỠNG 

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 Chương 6. TÁC DỤNG 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 phẩm và địa hình có liên 

quan 

III. Tác dụng vận chuyển của gió 

IV. Tác dụng trầm tích của gió 

V. Hiện tượng 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 

Chương 7. TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT 

CỦA DÒNG NƯỚC CHẢY TRÊN 

MẶT 
  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 

I. Khái niệm chung về dòng nước chảy 

II. Tác dụng địa chất của dòng chảy tạm 

thời; 

III. Tác dụng địa chất của dòng chảy 

thường 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:  

 Các no ̣ i dung trên 

Đọc sách và tra cứu 

các nội dung liên 

quan 
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Chương 8. TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT 

CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

 

  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 

I. Khái niệm chung về nước dưới 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 



9 

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 
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Chương 9. TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT 

CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 
  

 

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 nước biển 

3. Sinh vật biển 

4. Chuyển động của nước 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. Phương thức vận chuyển của nước 

biển 

2. Các loại vận chuyển 

IV. TÁC DỤNG TRẦM TÍCH CỦA 

BIỂN 

1. Những nhân tố ảnh hưởng 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. DÒNG 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 
Chương 10. TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT 

CỦA HỒ VÀ ĐẦM LẦY 
  

 

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 
Chương 11. SỰ DỊCH CHUYỂN 

KHỐI 
  

 

A- Các nội dung chính trên lớp 

I. Khái niệm dịch chuyển khối 

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch 

chuyển khối 

1. TRỌNG LỰC 

2. ĐỘ DỐC CỦA SƯỜN 

3. NƯỚC 

4. VẬT LIỆU KHỐI TRƯỢT 

5. CÁC NHÂN TỐ KHÁC 

III. Thành phần khối trượt 

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 
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Chương 12. CHUYỂN ĐỘNG KIẾN 

TẠO VÀ BIẾN DẠNG CỦA VỎ 

TRÁI ĐẤT CHUYỂN KHỐI 

  

 

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 PHƯƠNG 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 

VÒM 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. TRƯỜNG ỨNG SUẤT TRONG 

ĐỨT GÃY 

4. ĐỨT GÃY THUẬN 

5. ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH 

6. ĐỨT GÃY TRƯỢT 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 Chương 13. HOẠT 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 Chương 14. TÁC DỤNG 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 lưu 

III. Các phương 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 
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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 Chương 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. Cường 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 

Chương 1 H M L L L 

Chương 2 H M M H M 

Chương 3 H H H H H 

Chương 4 H H H H H 

Chương 5 H H H H H 

Chương 6 H H H H H 

Chương 7 H H H H H 

Chương 8 H H H H H 

Chương 9 H H H H H 

Chương 10 
H H H H H 

Chương 11 
H H H H H 
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Chương 12 
H H H H H 

Chương 13 
H H H H H 

Chương 14 
H H H H H 

Chương 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 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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                        TRƯỞNG BỘ MÔN       NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Vinh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN 

VÀ HẢI ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CƠ SỞ HẢI DƯƠNG HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: CƠ SỞ HẢI DƯƠNG HỌC 

Tiếng Việt: Cơ sở hải dương học 

Tiếng Anh: Introduction to oceanography 

Mã số học phần:  211114401 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 2 

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: 29 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: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

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

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 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình vật lý và 

các quá trình động lực của đại dương, bao gồm tính chất hóa học, vật lý của nước biển; 

các hiện tượng sóng, thủy triều, chuyển động xáo trộn theo phương ngang và phương 

đứng hay do các lực nội sinh và tương tác của các yếu tố bên ngoài. 

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 Xác định quy luật phân bố nước và lục địa ELO2,ELO3, 

ELO8 

CG2 Xác định những tính chất vật lý của nước đại dương  ELO2, ELO3, 

ELO8 

CG3 Giải thích các hiện tượng chuyển động của nước ELO6, ELO7 

CG4 Phân tích các lực gây ra chuyển động của nước trong 

đại dương 
ELO6, ELO7 

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 Trình bày các quy luật phân bố của các yếu tố vật lý của 

nước biển 

ELO 2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Mô tả các tính chất vật lý của nước đại dương ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO3 Phân biệt các lực tác động gây ra sự chuyển động của nước 

trong đại dương 
ELO6, ELO7 

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

 

Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 
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CELO5 M M M M M M M M M M M M M H M 



3 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

PP1. Phương pháp thuyết trình: giúp sinh viên đạt CĐR về hiểu được các kiến 

thức chuyên môn.  

PP2. 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;  

Phương pháp học tập: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Phương pháp thuyết trình; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet. 

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: 

+ 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. 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.30p Kiến thức CELO1 1 Bài kiểm 

tra 

PP viết 

10% A1.30p Kiến thức 

và kỹ 

năng 

CELO2 2 Bài kiểm 

tra 

PP viết 
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A1.30p Kiến thức 

và kỹ 

năng 

CELO4 1 Bài kiểm 

tra 

PP viết 

A2. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.45p Kiến thức CELO1 

CELO2 

CELO3 

1 Bài kiểm 

tra 

PP thuyết 

trình 
20% 

 

A3. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.60p Kiến thức CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

1 Bài kiểm 

tra 

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 

CHƯƠNG 1. NHỮNG DẪN LIỆU TỔNG 

QUÁT VỀ ĐẠI DƯƠNG 

Phương 

pháp thuyết 

trình 

Phương 

pháp học 

dựa trên vấn 

đề 

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1. Phân bố nước và lục địa trên Trái đất 

1.2. Các đặc trưng địa mạo và sự phân chia Đại 

dương Thế giới 

1.3. Đặc trưng tổng quát của địa hình đáy đại 

dương 

1.4. Các trầm tích đáy đại dương 

1.5. Các đặc trưng khí hậu của các đại dương 

1.6. Tính địa đới của nước đại dương 

 CELO1 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1.5. Các đặc trưng khí hậu của các đại dương 

1.6. Tính địa đới của nước đại dương 

  

3-4 

CHƯƠNG 2. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT 

VẬT LÝ VÀ HOÁ HỌC CỦA NƯỚC BIỂN 

Phương 

pháp thuyết 

trình 

Phương 

pháp học 

dựa trên vấn 

đề 

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  CELO1 
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2.1 Cấu trúc phân tử của nước 

2.2 Các đặc trưng vật lý cơ bản của nước đại 

dương: Áp suất, nhiệt độ, mật độ 

2.3 Các đặc trưng nhiệt cơ bản của nước biển 

2.4 Một số tính chất khác của nước biển 

2.5 Độ muối và các tính chất hoá học của nước 

biển 

2.6 Thành phần hoá học nước đại dương 

2.7 Ô nhiễm hóa học nước đại dương 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

2.5 Độ muối và các tính chất hoá học của nước 

biển 

2.6 Thành phần hoá học nước đại dương 

  

4-5 

CHƯƠNG 3. CÁC TÍNH QUÁ TRÌNH 

NHIỆT MUỐI VÀ CÁC KHỐI NƯỚC 

TRONG ĐẠI DƯƠNG 

Phương 

pháp thuyết 

trình 

Phương 

pháp học 

dựa trên vấn 

đề 

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Các dải cấu trúc của đại dương Thế Giới 

3.2 Sự phân tầng mật độ và độ ổn định thẳng 

đứng của nước đại dương 

3.3 Sự xáo trộn của nước đại dương. Sự xáo 

trộn đối lưu và xáo trộn rối 

3.4 Khái niệm về các khối nước. Phân tích các 

khối nước trên cơ sở các đường cong T-S 

 CELO1 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

3.4 Khái niệm về các khối nước. Phân tích các 

khối nước trên cơ sở các đường cong T-S 

  

Kiểm tra giữa kỳ   

6-7 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

CHƯƠNG 4: DÒNG CHẢY VÀ HOÀN 

LƯU NƯỚC ĐẠI DƯƠNG 

4.1. Định nghỉa và phân loại dòng chảy 

4.2. Những lực cơ bản tác động trong đại dương 

4.3. Lý thuyết dòng chảy trôi ổn định 

4.4. Lý thuyết các dòng chảy gradient 

4.5. Hoàn lưu nước ven bờ 

4.6. Các dòng chảy nhiệt, muối 

Phương 

pháp thuyết 

trình 

Phương 

pháp học 

dựa trên vấn 

đề 

CELO3, 

CELO4 
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 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

• Lý thuyết các dòng chảy gradient 

• Hoàn lưu nước ven bờ 

• Các dòng chảy nhiệt, muối 

  

8-9 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

CHƯƠNG 5: SÓNG TRONG ĐẠI DƯƠNG 

5.1. Phân loại sóng và những yếu tố cơ bản của 

sóng 

5.2. Cơ sở lý thuyết sóng trôcôit 

5.3. Lý thuyết sóng nước nông 

5.4. Lý thuyết thống kê và lý thuyết phổ sóng 

Phương 

pháp thuyết 

trình 

Phương 

pháp học 

dựa trên vấn 

đề 

CELO3, 

CELO4 

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: 

CHƯƠNG 6: THỦY TRIỀU TRONG ĐẠI 

DƯƠNG 

6.1. Phân loại thủy triều 

6.2. Các lực gây triều 

6.3. Thế của lực gây triều 

6.4. Thuyết tĩnh học thủy triều  

6.5. Thuyết động học thủy triều 

Phương 

pháp thuyết 

trình 

Phương 

pháp học 

dựa trên vấn 

đề  

CELO3, 

CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Thuyết tĩnh học thủy triều  
  

Ôn thi học kỳ   

Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR 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 
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H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1.  Lê Quang Toại, Cơ sở hải dương học tập 1, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2009. 

2. Phạm Văn Huấn, Cơ sở hải dương học, NXB KHKT Hà Nội, 1991. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch), Hải dương học đại cương, Tập 1 

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

2. V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch), Hải dương học đại cương, Tập 2 

– Các quá trình động lực học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000. 

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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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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 CƯƠNG 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 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: 3 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 3 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng 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, Tương tác Đại dương – Khí quyển, Chu trình nước, Bức xạ Mặt trời, Cân bằng 

bức xạ, Hiệu ứng nhà kính, Lực bức xạ, Nguyên nhân BĐKH, vai trò của con người, 

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 phương 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 được các đặc trưng xác suất 

thống kê của các dữ liệu KTTV 

ELO6, ELO7, 

ELO8  

 Kỹ năng  

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

KTTV  

ELO6, ELO7, 

ELO8  

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  
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CELO5 

NHẬN DIỆN, CÓ THÁI ĐỘ trước các đặc trưng khí hậu 

và biểu hiện, đặc điểm BĐKH. 

ELO13, 

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
1
0
 

E
L

O
1
1
 

E
L

O
1
2
 

E
L

O
1
3
 

E
L

O
1
4
 

E
L

O
1
5
 

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. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Phương 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)                                 

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

 

Trang phục, hình thức trình bày, 
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Hình thức trình chiếu 

- Nội dung câu hỏi. 

- Mức độ câu hỏi 

- Số lượng câu hỏi (ít nhất 1 câu /1 bài báo cáo) 

(11). Phương pháp học tập phục vụ cộng đồng         

(12). Phương 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. 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: 

+ 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] 

Phương 

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% 
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A1.2 : 

tham dự 

lớp học , 

trả lời câu 

hỏi 

kiến 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 viết: +Tự 

luận 

A2. 

Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.1 : bài 

tập nhóm 

trên 

lớp/15 – 

30 phút  

Chương 

1,2 - 

Chương 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 

Chương 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  

Chương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương pháp Suy nghĩ - 

Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair- pair-share)  

Bài tập lớn share)    

CELO1 
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1.6 Các thành phần của hệ 

thống khí hậu 

 

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; 

Chương 2: Đại dương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương 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; 

Chương 3: Tương tác Đại 

dương – 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương pháp Suy nghĩ - 

Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

B/ Các nội dung cần tự học ở 

nhà: 
- Đọc và làm bài trước các 

buổi giảng; 
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 Mối tương quan giữa các yếu 

tố  Đại dương – Khí quyển 

2  Chương 4: Chu trình carbon 

và ảnh hưởng đến khí hậu 
 CELO2, 

CELO3, 

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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương 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  Chương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương 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 

Chương 6: Lực bức xạ  CELO4, 

CELO5 

CELO4, 

CELO5 

A/ Các nội dung:  

6.1. Lực bức xạ  

6.2. Các khí nhà kính  

Phương pháp chủ động 
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6.3. Các xon khí  

6.4. Sự thay đổi sử dụng đất  

6.5. Các yếu tố lực tự nhiên  

Phương pháp Suy nghĩ - 

Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở 

nhà: 

Các yếu tố lực tự nhiên 

- Đọc và làm bài trước các 

buổi giảng; 

4  Chương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương 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  Chương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương pháp Suy nghĩ - 

Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

CELO1, 
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8.3. Các hiện tượng thời tiết cực 

đoan 

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  Chương 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 

Phương 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  Chương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương 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  Chương 11: Kịch bản Biến đổi 

khí hậu toàn cầu và Việt Nam 
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A/ Các nội dung:  

11.1. Nhiệt độ 

11.2. Mưa 

11.3. Các hiện tượng thời tiết 

cực đoan 

11.4. Mực nước biển 

Phương pháp chủ động 

  

Phương pháp Suy nghĩ - 

Từng cặp - Chia sẻ (Think-

pair-share)    

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO4, 

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; 

Chương 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 

Phương pháp chủ động 

  

Phương 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  Chương 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 

Phương pháp chủ động  

Phương 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 

Chương 1 H  L L L L 

13.4. Lồng ghép thích ứng 

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; 

Chương 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 

Phương pháp chủ động  

Phương 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  Chương 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 

Phương pháp chủ động  

Phương 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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Chương 2 H M L L L 

Chương 3 H L H L M 

Chương 4 H H H H H 

Chương 5 H H H H H 

Chương 6 H H H H H 

Chương 7 H M H H M 

Chương 8 H M L H H 

Chương 9 M H H H M 

Chương 10 M M M H H 

Chương 11 M M M H H 

Chương 12 M M M H H 

Chương 13 M M M H H 

Chương 14 M M M H H 

Chương 15 M M M H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Hướng dẫn Đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng. NXB Tài nguyên 

– Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 2011. 

2. IPCC. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 

Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. 

Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University 

Press, Cambridge, UK, 2007, pp. 976. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

cho Việt Nam. 2012. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

cho Việt Nam. 2016. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông báo Quốc Gia lần thứ ba cho Công ước 

khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. 2018. 

6. Nguyễn Đức Ngữ. Biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản KHKT, 2008. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Giáo trình “Năng lượng tái tạo”, dành cho hệ Đại Học, Khối Ngành Công Nghệ,  

Võ Viết Cường, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2014.  

2. Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng, Hoàng Trí, Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia TP.HCM, 2012  
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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 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: Bảo Thạnh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA            TRƯỞNG BỘ MÔN       NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THIÊN TAI VÀ THẢM HỌA 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THIÊN TAI VÀ THẢM HỌA 

Tiếng Việt: Thiên tai và thảm họa 

Tiếng Anh: Natural calamities and disasters 

Mã số học phần:  131114402 

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: 29 tiết  

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

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

Học phần trang bị các kiến thức giúp sinh viên xác định được những kiến thức cơ 

bản về thiên tai và thảm họa; các phương pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, quản lý và đánh 

giá rủi ro thiên tai.  

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 
Giúp SV hiểu rõ kiến thức cơ bản về thiên tai, thảm 

họa, các phương pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
ELO3, ELO8 

CG2 
Giúp SV phân tích, đánh giá rủi ro thiên tai ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG3 
Trang bị cho SV các kiến thức về quản lý rủi ro thiên 

tai 
ELO7, ELO8 

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, ý thức được đạo đức 

nghề nghiệp 

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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Hiểu rõ kiến thức cơ bản về thiên tai, thảm họa ELO3, ELO8 

CELO2 
Phân tích, thực hiện các bước đánh giá rủi ro thiên tai  ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Hiểu rõ các kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai ELO7, ELO8 

CELO4 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu 

và giải quyết các vấn đề, học tập với tinh thần kỷ luật cao. 

ELO12, 

ELO13, 

ELO14, 

ELO15 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

CELO3 L M M L M M H H M L M M M M M 
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CELO4 L M M L M M M M M L M H H H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Chuyên cần, thái độ học tập, Làm bài kiểm tra 1 tiết 

trên lớp. 

+ 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 kiểm tra hình thức: Tự luận 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ 

lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. 

chuyên 

cần 

 CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

10% 
A1.2. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO4 Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 
1/Tuần 7 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

PP viết: tự 

luận 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

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/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 

  

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ THIÊN 

TAI VÀ THẢM HỌA 

1.1. Thiên tai 

1.2. Thảm họa và hiểm họa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

2 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2. GIẢM NHẸ RỦI RO 

THIÊN TAI 

2.1. Khái niệm: Rủi ro thiên tai, tình trạng 

dễ bị tổn thương và giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai 

2.2 Mô hình áp lực và giải tỏa thiên tai 

2.3 Nhận thức về tình trạng dễ bị tổn 

thương 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO4 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

3 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2 (tiếp): GIẢM NHẸ RỦI RO 

THIÊN TAI 

2.4 Mục đích của giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

2.5 Khung hành động giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học và các bài 

tập đã làm trong Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2 (tiếp): GIẢM NHẸ RỦI RO 

THIÊN TAI 

2.6 Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

 

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN 

TAI 

3.1 Khái niệm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 4 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). QUẢN LÝ RỦI RO 

THIÊN TAI 

3.2 Các thành phần quản lý rủi ro thiên tai 

3.3 Nguồn nhân lực cho quản lý rủi ro thiên 

tai 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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6 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

THIÊN TAI  

4.1 Khái niệm về đánh giá rủi ro thiên tai 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

7 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

BT 
  

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

THIÊN TAI  

4.2 Thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai 

Kiểm tra giữa kỳ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 

7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

8 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT   

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐÁNH GIÁ RỦI 

RO THIÊN TAI  

4.2 Thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai (tiếp) 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

9 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   
  

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐÁNH GIÁ RỦI 

RO THIÊN TAI  

4.3 Các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai có 

sự tham gia 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 9 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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10 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐÁNH GIÁ RỦI 

RO THIÊN TAI  

4.3 Các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai 

có sự tham gia (tiếp) 

Ôn tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 10 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1.  H M M H 

Module 2.  M M H H 

Module 3.  M M H H 

Module 4.  H M H H 

Module 5.  M M H H 

Module 6.  M H M H 

Module 7.  M H M H 

Module 8.  M H M H 

Module 9.  M H M H 

Module 10.  M H M H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Bộ môn Thủy văn, Bài giảng Thiên tai và Thảm họa, TPHCM, 2016.     

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Bộ NN&PTNT và Chương trình phát triển LHQ, Tài liệu kỹ thuật quản lý rủi ro 

thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Hà Nội, 2012. 

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 20% số tiết dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành môn 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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

          TRƯỞNG KHOA                    TRƯỞNG BỘ MÔN               NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG 

Tiếng Việt: Quản lý tổng hợp lưu vực sông 

Tiếng Anh: Integrated River Basin Management 

Mã số học phần:  131214022 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 5 

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: X 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: 30 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: 1 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 Thủy văn/ Khoa KTTV&BĐKH 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm và các 

bước thực hiện quản lý tổng hợp lưu vực sông, đồng thời phân tích bối cảnh pháp luật 

và thể chế quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam trong việc thực hiện quản lý tổng hợp 

lưu vực sông.  

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 kiến thức cơ bản về khái niệm và các bước 

thực hiện quản lý tổng hợp lưu vực sông. 

ELO3,  ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG2 Những hiểu biết về bối cảnh pháp luật và thể chế 

quản lý tài nguyên nước sông ngòi ở Việt Nam.  
ELO1, ELO8, ELO3 

CG3 Kỹ năng phân tích thông tin, viết báo cáo, thuyết 

trình... khi đưa ra các phương án quản lý lưu vực 

sông.  

ELO1, ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO8, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Ý thức cập nhật, đổi mới cách thức thực hiện; chấp 

hành và tuân thủ pháp luật trong quản lý tài 

nguyên nước ở lưu vực sông.  

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 Phân tích được khái niệm, mục đích, các thành phần của 

quản lý tổng hợp lưu vực sông 

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng được các nội dung quản lý và bảo vệ tài 

nguyên nước và các tài nguyên khác ở lưu vực sông; 

trình tự quy hoạch lưu vực sông  

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Phân tích được bối cảnh pháp luật và thể chế quản lý tài 

nguyên nước sông ngòi, những thuận lợi và thách thức 

trong việc triển khai quản lý tổng hợp lưu vực sông ở 

Việt Nam 

ELO1, ELO3, 

ELO8 

CELO4 Có ý thức cập nhật, đổi mới cách thức thực hiện; chấp 

hành và tuân thủ pháp luật trong quản lý tài nguyên 

nước ở lưu vực sông.  

ELO14 
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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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M M M M 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% Chuyên cần và 20% kiểm tra giữa kỳ 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận X   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn    Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: Thi kết thúc học phần 

+ 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] 

Phương 

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 

 

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, 4: 

kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực 

CELO 1, 

CELO 2, 

CELO 3, 

CELO 4,  

 

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  

CELO1 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

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 

 

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  

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Khái niệm về lưu vực sông  

1.1.1 Khái niệm Sông và Lưu vực sông 

1.1.2 Chức năng của sông và lưu vực sông 

1.1.3 Tài nguyên của lưu vực sông 

1.1.4 Vai trò của lưu vực sông trong bối 

cảnh phát triển quốc gia 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet  

  

2  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2 Quan điểm về phát triển bền vững và 

quản lý tổng hợp tài nguyên nước 

1.2.1 Khái niệm phát triển bền vững và 

phát triển bền vững tài nguyên nước. 

1.2.2 Khái niệm và các nguyên tắc quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước 

1.2.3 Thực hiện quản lý tổng hợp tài 

nguyên nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

3  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Quản lý tổng hợp lưu vực sông  

1.3.1 Khái niệm và mục đích của Quản lý 

tổng hợp lưu vực sông  

1.3.2 Lịch sử phát triển của Quản lý lưu 

vực sông 

1.3.3 Các khía cạnh kinh tế xã hội và môi 

trường trong quản lý tổng hợp lưu vực 

sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 
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4  

Chương 2: QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC 

SÔNG 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1 Khai thác sử dụng và phát triển nguồn 

nước 

2.1.1 Các loại nhu cầu nước và quản lý 

nhu cầu nước  

2.1.2 Phân bổ và chia sẻ nguồn nước 

lưu vực sông 

2.1.3 Sử dụng hợp lý nước mặt, nước 

ngầm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1, CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới 

thiệu 

  

5  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2 Bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái thủy 

sinh 

2.2.1 Bảo vệ nguồn nước không bị suy 

thoái 

2.2.2 Bảo vệ nguồn nước không bị ô 

nhiễm 

2.2.3 Bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1, CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

  

6  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3 Phòng chống các thiệt hại do nước gây 

ra 

2.3.1 Quản lý và giảm nhẹ thiệt hại do 

lũ lụt 

2.3.2 Quản lý và giảm thiểu thiệt hại do 

hạn hán 

2.4 Quản lý và bảo vệ các tài nguyên thiên 

nhiên khác 

2.5 Giá nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

- Tìm hiểu một số sự kiện lũ lụt và 

hạn hán đã diễn ra ở Việt Nam trong quá 

khứ - Các giải pháp ứng phó cụ thể đã thực 

hiện 
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7  Chương 3: QUY HOẠCH VÀ QUẢN 

LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Các thành phần của quản lý tổng hợp 

lưu vực sông 

3.1.1 Quy hoạch lưu vực sông 

3.1.2 Quản lý các hoạt động phát triển 

trên lưu vực 

3.1.3 Xây dựng các công cụ phân tích 

trợ giúp 

3.1.4 Xây dựng khung thể chế và chính 

sách  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

  

8  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2 Quy hoạch lưu vực sông 

3.2.1 Khái niệm và mục đích 

3.2.2 Các thành phần của quy hoạch 

lưu vực sông 

3.2.3 Nội dung và các bước cơ bản lập 

quy hoạch lưu vực sông 

3.3 Đánh giá hiệu quả quy hoạch và quản 

lý lưu vực sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Nghiên cứu các quy phạm trong quy 

hoạch lưu vực sông 

  

9  Chương 4: HỆ THỐNG VĂN BẢN 

PHÁP LUẬT VÀ THỂ CHẾ QUẢN LÝ 

NƯỚC Ở VIỆT NAM 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Các khái niệm về luật pháp và thể chế 

quản lý tài nguyên nước  

4.2 Luật Tài nguyên nước Việt Nam 

4.2.1 Giới thiệu chung 

4.2.2 Những nội dung chủ yếu của Luật Tài 

nguyên nước 2012 

4.2.3 Các văn bản dưới luật đã được ban 

hành 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 
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10  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên 

nước ở Việt Nam 

4.4 Giới thiệu một số cơ quan quản lý lưu 

vực sông ở Việt Nam 

Tổng kết 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Làm bài tập về nhà: So sánh Luật tài 

nguyên nước 1998 và Luật tài nguyên nước 

2012 trong việc hỗ trợ thực hiện quản lý 

tổng hợp lưu vực sông ở Việt Nam 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1 H M M H 

Module 2 H M M H 

Module 3 H M M H 

Module 4 H M H H 

Module 5 H M H H 

Module 6 H M H H 

Module 7 H H H H 

Module 8 H H H H 

Module 9 H H H H 

Module 10 H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Nguyễn Văn Thắng và Phạm Thị Ngọc Lan, Giáo trình Quản lý tổng hợp lưu vực 

sông, NXB Nông nghiệp, 2005. 
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7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hoàng Ngọc Quang, Giáo trình quản lý tài nguyên nước, Hà Nội, 2010. 

2. Hà Văn Khối, Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước, NXB Nông 

nghiệp, 2005. 

3. Andrew A.Dzurik và David A.Theriaque, Quy hoạch tài nguyên nước, (Biên 

dịch: Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Huệ), Hà Nội, 

2005. 

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 20% số tiết dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành môn 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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

Cấn Thu Văn                              Cấn Thu Văn                             Vũ Thị Vân Anh 

   



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUẢN LÝ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN ĐẢO 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: Quản lý tài nguyên biển đảo 

Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên biển đảo 

Tiếng Anh: Managing marine resources 

Mã số học phần:  211114405 

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: 26 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 3 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 tiết 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  



 

Điều kiện khác: HP học trước: Quản lý tài nguyên môi 

trường, Cơ sở Hải dương học, Cơ sở khí 

tượng học  

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quản lý biển và hải đảo 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 

Môn học là một học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo dành cho sinh viên 

4 Khoa: Quản lý tài nguyên biển và hải đảo, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Địa 

chất và Khoáng sản nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về: các kiến thức cơ bản về 

tài nguyên biển và hải đảo từ đó đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng các cơ sở pháp lý 

để quản lý biển trong khu vực theo định hướng quản lý thống nhất vùng biển. 

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 Hiểu các đặc điểm môi trường tự nhiên và tài 

nguyên môi trường khu vực biển 

ELO2, ELO3 

CG2 Phân tích các vấn đề về tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

ELO6, ELO8 

CG3 Xây dựng nội dung của công tác quản lý cho từng 

lĩnh vực ở biển. 

ELO7, ELO8 

CG4 Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc quản lý 

biển và hải đảo. 

ELO3, ELO8 

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 Diễn giải được các tài nguyên và môi trường ở các 

vùng biển (Mức 2) 

ELO2, ELO3  

CELO2 Xác định các vấn đề về khai thác, sử dụng tài 

nguyên và môi trường biển (Mức 4) 

ELO6, ELO7,  

ELO 8 

CELO3 Xác định các vấn đề tranh chấp trên biển và ranh 

giới quản lý biển và hải đảo (Mức 4) 

ELO6, ELO7,  

ELO 8 

CELO4 Phác thảo công tác quản lý tổng hợp, quản lý nhà 

nước trong việc khai thác, sử dụng, và nghiên cứu 

khoa học trên biển và hải đảo (Mức 4) 

ELO6, ELO7,  

ELO 8 

CELO5 Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc quản lý 

biển và hải đảo. 

ELO3, ELO8 

ELO13, ELO14 
 



 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Phương pháp giảng dạy áp dụng:  

(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: 40% (mục A1) 

+ 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: 20% giữa kỳ và 40% kiểm tra cuối kỳ. 

+ Hình thức thi: 

Tự luận Trắc nghiệm  Thực hành   Khác Bài tập tính 

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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

Bài tập 

tình 

huấn 

cho 

từng 

nhóm 

- Xác 

định 

kiến 

thức  

- Hiểu 

và phân 

tích tình 

huống 

thực tế 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

3 lần 

vào tuần 

thứ 7, 8 

và 9 

Nội 

dung 

đầy đủ 

xúc 

tích và 

cô 

đọng 

 

PP hoạt 

động nhóm  

PP đóng vai 

20% 

Báo cáo 

seminar 
Tổng 

hợp 

kiến 

thức và 

kỹ năng 

sinh 

viên 

học 

theo 

tình 

huống, 

vấn đề, 

và 

thuyết 

trình 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

Thuyết 

trình 

nhóm 

tuần 10 

Hiểu 

nội 

dung 

thuyết 

trình, 

Phân 

tích và 

đánh 

giá 

đúng 

sai 

 

PP phỏng 

vấn 

PP quan sát 

 

20% 

 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

Bài Quiz 
Tổng 

hợp 

kiến 

thức và 

kỹ năng 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

 

Sinh 

viên trả 

lời trắc 

nghiệm  

Hiểu 

Trả lời 

đúng 

 

PP Trắc 

nghiệm 

 
20% 

 



 

cho sinh 

viên 

A3. 

Đánh 

giá 

cuối kỳ 

Câu trắc 

nghiệm 

 

Tổng 

hợp 

kiến 

thức và 

kỹ năng 

sinh 

viên 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

1 lần 

trong 90 

phút 

Hiểu, 

trả lời 

đúng 

phương 

pháp 

và đáp 

án  

 

 

PP Trắc 

nghiệm 

(Đúng/sai, 

điền 

khuyết, 

nhiều lựa 

chọn) 

 

40% 

5.3. Rubric đánh giá kết quả học tập 

Điểm đánh giá kết quả học tập của môn học áp dụng theo chuẩn đầu ra của Khoa 

Quản lý tài nguyên Biển và hải đảo.  

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 

PPGD chính Chuẩn 

đầu ra 

của học 

phần 

1 

Nhập môn môn học Quản lý biển và Hải 

đảo  

GV: 

- Giới thiệu cá nhân, chuyên môn. 

- Giới thiệu chung về môn học, phương 

thức học và đánh giá. 

- Giải đáp các thắc mắc của SV về môn 

học. 

SV: 

- Trình bày những thắc mắc liên quan đến 

môn học. 

Bài 1: Nhập môn Quản lý Tài nguyên 

và môi trường biển đảo 

PPGD:Thuyết giảng  

1 - 

2 

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN QUẢN LÝ 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

BIỂN ĐẢO 

 

 

 PPGD:Thuyết 

giảng, hỏi đáp,  xem 

video 

Học ở lớp 

SV lắng nghe, ghi 

chép và tham gia 

thảo luận, trả lời câu 

hỏi khi GV yêu cầu  

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 

tiết) 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Đại dương và Đại dương thế giới  

1.1.2. Vịnh - Vụng - Vũng Cạn - Phá  

1.1.3. Dải ven biển - Đới bờ biển  

1.1.4. Vùng cửa sông 

1.1.5. Các khái niệm khác 



 

1.1.5.1. Đường cơ sở 

1.1.5.2. Vùng nước nội thủy 

1.1.5.3. Vùng lãnh hải 

1.1.5.4. Vùng tiếp giáp lãnh hải 

1.1.5.5. Vùng đặc quyền kinh tế 

1.2. Tài nguyên biển 

1.2.1. Tài nguyên sinh vật 

1.2.2. Tài nguyên phi sinh vật 

1.3. Môi trường biển 

1.3.1. Khái niệm về môi trường biển 

1.3.2. Sự vận chuyển và tác dụng của 

sóng  

1.3.3. Sự vận động và vai trò của thủy 

triều  

 

- GV nhận xét, đánh 

giá 

- GV thuyết giảng về 

các khái niệm chính 

- GV gợi ý để SV 

thảo luận các phân 

loại các thuật ngữ, 

tình hình sử dụng tài 

nguyên biển. 

- GV giới thiệu 

Video tác động của 

thiên nhiên và con 

người đến tài nguyên 

biển và hảo đảo 

- GV hệ thống lại 

buổi học và yêu cầu 

sinh viên chuẩn bị 

bài cho buổi học tới.  

 

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

tiết) 

Tìm hiểu thêm về Luật biển quốc tế 

1982 

Tìm hiểu thêm về các quá trình thủy 

động lực biển  

 

- Tổng hợp và đọc 

các tài liệu có liên 

quan  

 

3-5 

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ 

QUẢN LÝ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: (9 

tiết) 

2.1. Các đối tượng trong công tác quản 

lý biển đảo  

2.1.1. Không gian (Vị thế) 

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 

2.1.3. Môi trường 

2.1.4. Hoạt động phát triển kinh tế xã hội 

2.2. Các nguyên tắc quản lý biển và 

hải đảo 

2.3. Vị trí, vai trò và ý nghĩa của quản 

lý nhà nước về biển đảo 

2.4. Nội dung, nguyên tắc, cơ chế công 

cụ của quản lý nhà nước về biển 

đảo 

 

PPGD: Hỏi đáp, học 

dựa trên vấn đề, 

động não, thảo luận 

nhóm 

Học ở lớp 

-GV nêu câu hỏi về 

các hoạt động phát 

triển kinh tế biển, 

các ảnh hưởng của 

các hoạt động kinh tế 

biển đến môi trường 

biển. 

- SV trả lời và GV 

yêu cầu liên hệ với 

tình hình ở Việt Nam 

 

CELO4 

CELO5 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18 

tiết) 

- Tìm hiểu các tác động của các ngành 

kinh tế đối với môi trường, việc sử dụng 

không gian và tài nguyên 

- Tổng hợp và đọc 

các tài liệu có liên 

quan 

 

  



 

Tìm hiểu nguyên tắc chung của quản lý 

nhà nước về biển đảo 
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CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TỔNG HỢP 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG BIỂN, HẢI 

ĐẢO  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 

tiết) 

3.1. Sự cần thiết trong việc khai thác, sử 

dụng biển và hải đảo 

3.2. Quản lý đơn ngành 

3.3. Quản lý đa ngành, đa mục tiêu 

3.4. Những khía cạnh kinh tế, xã hội 

trong quản lý 

3.5. Các bước quản lý tổng hợp sử dụng 

đa mục đích  

3.5.1. Phân tích nguồn lợi 

3.5.2. Quy hoạch quản lý 

PPGD: Thuyết 

giảng, động não, hỏi 

đáp, học dựa trên 

vấn đề, đóng vai 

Cho SV bài tập 

nhóm để thấy rõ 

mâu thuẫn trong mối 

quan hệ người dân 

và chính quyền 

 

Học ở lớp 

- SV đóng vai là 

người dân, doanh 

nghiệp, cơ quan 

quản lý nhà nước 

trong 1 vùng ven 

biển nào đó. 

- SV lên kế hoạch 

phân tích nguồn lợi 

và quản lý thích ứng 

cho 1 vùng biển nào 

đó. 

 

 

 

CELO4 

CELO5 

 

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

tiết) 

Chọn 1 vùng biển và liệt kê các dạng tài 

nguyên và các ngành kinh tế có thể sử 

dụng các dạng tài nguyên của vùng biển 

đó. 

- Tổng hợp và đọc 

các tài liệu có liên 

quan  

- Vẽ trữ lượng tài 

nguyên trong vùng 

đó, thể hiện phạm vi 

lên hình ảnh (sử 

dụng GG, GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4: KIỂM SOÁT VÀ QUẢN 

LÝ TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG ĐỚI 

BỜ - BIỂN  

  

A/ Các nội dung chính trên lớp: (6 

tiết) 

4.1. Nguyên nhân và những tác động của 

ô nhiễm biển  

4.2. Kiểm soát ô nhiễm biển 

PPGD: Thuyết 

giảng, động não, hỏi 

đáp, học dựa trên 

vấn đề, đóng vai 

CELO4 

CELO5 



 

 

 

8-9 

4.3. Hệ thống kiểm soát ô nhiễm biển và 

đại dương 

Cho SV bài tập 

nhóm để thấy các 

nguyên nhân và 

những tác động của 

ô nhiễm biển 

 

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

tiết) 

Tìm hiểu các văn bản luật liên quan đến 

việc kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trên 

biển  

- Tổng hợp và đọc 

các tài liệu có liên 

quan  

 

10 Bài tập nhóm: Thuyết trình theo các chủ 

đề 

Công bố điểm quá trình  

Hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc 

Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo 

(3 tiết) 

 

- Thuyết trình nhóm 

- Phân tích và đánh 

giá 

- GV thông báo 

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 

(sử dụng thang đo 3 cấp H, M, L) 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Nhập môn Quản 

lý Tài nguyên và 

môi trường biển 

đảo 

H H H L L 

Khái quát về 

quản lý biển và 

hải đảo 

H H    

Quản lý tổng 

hợp khai thác, 

sử dụng biển, 

hải đảo 

   H M 

Kiểm soát và 

quản lý tổng 

hợp môi trường 

đới bờ - biển 

   H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính:  

[1]. Nguyễn Kỳ Phùng. Quản lý tài nguyên và môi trường biển, 2016. Nhà 

xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM. 

[2]. Trần Đức Thạnh. Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ 

quan địa chất, sinh thái tiêu biểu, 2012. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 



 

[3]. Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn. Quản lý nhà nước tổng hợp và 

thống nhất về biển, hải đảo, 2014. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[4]. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (2009), Bài giảng Lớp Bồi dưỡng 

“Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo”, Hà Nội 

[5]. Video 

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.  

Tuyệt đối không nói chuyện/làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình 

học. 

Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su và sử dụng các sản phảm nhựa sử 

dụng 1 lần trong lớp học 

Tuyệt đối không sử dụng các thiết bị như điện thoại, thiết bị nghe khác trong giờ 

học trừ khi giảng viên yêu cầu. 

Tuyệt đối không được ngủ trong lớp học. 

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. 

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 

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 vào cuối kỳ. 

9. Giảng viên phụ trách môn học 

- Giảng viên phụ trách môn học: Th.S. Trần Thị Kim 

- Nhóm giảng viên giảng dạy môn học: TS. Lê Thị Kim Thoa, Th.S. Trần Thị 

Kim và Th.S. Nguyễn Văn Tín. 



 

- Địa điểm liên lạc: Văn phòng Khoa Quản lý Biển và Hải đảo – 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:    /   /2020. 

TRƯỞNG KHOA                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Th.S. Trần Thị Kim 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOAKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỦY LỰC  

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THỦY LỰC  

Tiếng Việt: Thủy lực  

Tiếng Anh: Hydraulic  

Mã số học phần:  131224004 

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: 4 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 43 tiết 

Số tiết bài tập: 16 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 120 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Thủy văn đại cương 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức giúp sinh viên phân tích được qui 

luật chung về cân bằng và chuyển động của chất lỏng cũng như các những kiến thức 

về phương pháp ứng dụng các qui luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng (đặc 

biệt là nước); Phân tích và tính toán tổn thất dòng chảy. Áp dụng phương trình cơ bản 

tính toán dòng chảy qua: kênh, sông thiên nhiên, nước nhảy và đập tràn. 

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 Trang bị cho sinh viên các kiến thứcgiúp sinh 

viên phân tích được qui luật chung của chất lỏng cân 

bằng và chuyển động; Phân tích được hiện tượng tổn 

thất trong dòng chảy qua đường ống, dòng chảy qua lỗ 

và vòi. Phân biệt được các loại nước nhảy và đập tràn 

ELO2, ELO3 

CG2 Trang bị các kỹ năng áp dụng phương trình cơ 

bản chất lỏng cân bằng để giải các bài toán tĩnh học, 

xác định áp lực của chất lỏng; Thành lập được phương 

trình Becnuli cho chất lỏng chuyển động để tính các yếu 

tố động lực học; Trang bị các kỹ năng áp dụng phương 

trình cơ bản tính toán dòng chảy qua: kênh, sông thiên 

nhiên và đập tràn. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

CG3 Tính tổn thất cột nước trong chuyển động của 

chất lỏng, tính toán thủy lực cho dòng chảy qua lỗ, vòi, 

đường ống với những bài toán xảy ra thực tế; thiết kế 

được các đặc trưng mặt cắt kênh. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức cập nhật, lựa 

chọn sử dụng công thức kinh nghiệm phù hợp từng bài 

toán và cách sử dụng bảng tra thủy lực. Giúp cho sinh 

viên hiểu biếtvề các dòng chảy trong sông để học các 

môn chuyên ngành tiếp theo nhằm nâng cao lòng yêu 

nghề và 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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Có kiến thức cơ bản liên quan đến ngành thủy văn ELO2, ELO3 
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CEL02 

Hiểu rõ các quy luật về cân bằng và chuyển động của chất 

lỏng, hiện tượng tổn thất trong dòng chảy qua đường ống, dòng 

chảy qua lỗ và vòi. Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về dòng đều và 

dòng không đều trong kênh hở, dòng ổn định và không ổn định 

trong sông thiên nhiên; phân biệt được các trạng thái chảy trong 

kênh, trong sông. 

ELO2, ELO3 

CELO3 

Phân tích và áp dụng phương trình cơ bản chất lỏng cân bằng 

để giải các bài toán tĩnh học, xác định áp lực của chất lỏng. tính 

toán được tổn thất dòng chảy qua đường ống. Phân tích và áp 

dụng phương trình cơ bản của nước nhảy và đập tràn 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

CELO4 Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ bản ELO9, ELO11 

 Kỹ năng   

CELO5 

Sử dụng thành thạo phương trình cơ bản chất lỏng cân bằng 

để giải các bài toán tĩnh học, xác định áp lực của chất lỏng; 

phương trình cơ bản dòng chảy đều, không đều; dòng chảy trong 

sông thiên nhiên; nước nhảy và đập tràn. 

ELO2, ELO3, 

ELO5 

CELO6 

Thành lập được phương trình Becnuli cho chất lỏng chuyển 

động để tính các yếu tố động lực học; Tính tổn thất cột nước 

trong chuyển động của chất lỏng, tính toán thủy lực cho dòng 

chảy qua lỗ, vòi. đường ống với những bài toán xảy ra thực tế. 

ELO2ELO3, 

ELO5, ELO6 

CELO7 
Có kỹ năng sử dụng thành thạo bảng tra thủy lực, tìm kiếm tài 

liệu và học tập suốt đời  
ELO5 

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  

CELO8 

Có thái độ nghiêm túc, kỷ luật, chăm chỉ, tích cực, năng động 

trong học tập, thực hành và làm bài tập độc lập. Ý thức được ý 

nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của việc tính toán tổn thất, 

tính toán NN và đập tràn 

ELO12, 

ELO13, 

ELO14 

 

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

CĐR 

HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

CELO1 L H H 
L M M M M M 

L 
M M M M M 

CELO2 
L 

H H 
L M M M M M 

L 
M M M M M 

CELO3 
L 

H H 
L 

H H H 
M M 

L 
M M M M 

H 

CELO4 
L 

M 
M M M M M M 

H M H 
M M M M 
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CELO5 
L 

H H 
L 

H H H 
M M M M 

H 
M M 

H 

CELO6 
L 

H H 
L 

H H H 
M M 

L M H M H H 

CELO7 
L M M M 

H H H 
M M M M 

H 
M M 

H 

CELO8 
L M M M M 

H H 
M M M M 

H M H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp động não 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và sửa trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp. Làm bài kiểm tra 1 tiết trên lớp. 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức: Tự luận 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5, 

CELO6, CELO7 

5/Sau mỗi 

chương học 

Hoàn 

thành PP viết 

10% 

A1.2. Thực 

hành trên 

lớp 

Kỹ năng CELO2, 

CELO3, CELO5, 

CELO6, CELO7 

5/ Sau chương 

4, chương 5, 

chương 7, 

chương 8  

Tích cực 

PP quan sát 

+ PP viết 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO8 Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

A2. 

Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5, 

CELO6, 

1/Tuần 11 
Hoàn 

thành 

PP viết: tự 

luận 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1 
Kiến thức 

+ Kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6, 

CELO7 

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/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM 

1.1 Định nghĩa, nội dung nghiên cứu, lịch sử 

phát triển của môn học 

1.2 Các đơn vị đo lường thông dụng 

1.3 Đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng 

1.3.1 Khái niệm chất lỏng trong thủy lực 

1.3.2 Những đặc tính vật lý cơ bản của chất 

lỏng 

1.4 Lực tác dụng lên chất lỏng 

1.4.1 Lực trong 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước các mục: 1.4.2; 1.5; 2.1 và 2.2 

  



6 

2 

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

CHƯƠNG 1 (TIẾP): CÁC KHÁI NIỆM 

1.4.2 Lực ngoài 

1.5 Ứng suất tại một điểm của chất lỏng 

CHƯƠNG 2: THỦY TĨNH HỌC 

2.1 Khái niệm áp lực, áp suất và tính chất của áp 

suất thủy tĩnh 

2.1.1 Áp suất thủy tĩnh – Áp lực 

2.1.2 Hai tính chất cơ bản của áp suất thủy 

tĩnh 

2.2 Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng 

cân bằng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng chứng 

minh 2 tính chất cơ bản 

của ASTT và thành lập 

được phương trình vi 

phân cơ bản của chất lỏng 

cân bằng. GV sửa và hoàn 

thiện các nội dung SV đã 

làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 2 

- Hiểu và tự chứng minh được: 2 tính chất cơ 

bản của ASTT và thành lập được phương trình vi 

phân cơ bản của chất lỏng cân bằng 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục: 2.3 – 2.6 
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A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 2 (TIẾP): THỦY TĨNH HỌC 

2.3 Tích phân phương trình vi phân cơ bản của 

chất lỏng cân bằng 

2.4 Mặt đẳng áp 

2.5 Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực 

2.6 Các định luật cơ bản trong thủy tĩnh học 

2.6.1 Định luật Pascal 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng tích phân 

thành lập phương trình vi 

phân cơ  bản của chất 

lỏng cân bằng. GV sửa và 

hoàn thiện các nội dung SV 

đã làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 3 

- Hiểu, tích phân và thành lập được phương 

trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục: 2.6.2; 2.6.3; 

2.7 và 2.8 

  

4 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 2 (TIẾP): THỦY TĨNH HỌC 

2.6.2 Định luật hai bình thông nhau 

2.6.3 Định luật Asimet 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SVlên bảng chứng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 
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2.7 Các loại áp suất 

2.7.1 Áp suất tuyệt đối 

2.7.2 Áp suất dư 

2.7.3 Áp suất chân không  

2.8 Áp lực chất lỏng tác dụng lên tấm phẳng 

có hình dạng bất kỳ 

2.8.1 Trị số của áp lực 

minh 2 định luật 2.6.2 và 

2.6.3. GV sửa và hoàn 

thiện các nội dung SV đã 

làm. 

- Ví dụ minh họa 3 định 

luật: 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 4 

- Hiểu, chứng minh được các định luật cơ bản 

của thủy tĩnh học 

- Hiểu và phân biệt được các loại áp suất 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục: 2.8.2 và 2.8.3 

  

5 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài tập: 

1tiết LT + 2tiết BT 
  

CHƯƠNG 2 (TIẾP): THỦY TĨNH HỌC 

2.8.2 Vị trí của tâm áp lực 

2.8.3 Biểu đồ áp lực 

Bài tập: Xác định áp lực chất lỏng tác dụng lên 

tấm phẳng có hình dạng bất kỳ 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- GV hướng dẫn bài tập 

sau đó SV lên bảng làm. 

GV sửa và hoàn thiện các 

nội dung SV đã làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5, 

CELO9 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 5 

- Hiểu và xác định được áp lực chất lỏng tác 

dụng lên tấm phẳng có hình dạng bất kỳ 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình chương 3 

  

6 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 3:CƠ SỞ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA 

CHẤT LỎNG 

3.1 Các khái niệm cơ bản 

3.2 Các yếu tố thủy lực của dòng chất lỏng 

3.3 Phân loại dòng chảy 

3.4 Phương trình liên tục 

3.5 Hệ phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng 

chuyển động 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng thành lập 

phương trình liên tục và 

hệ phương trình vi phân cơ 

bản của chất lỏng chuyển 

động; GV sửa và hoàn 

thiện các nội dung SV đã 

làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO4, CELO6, 

CELO7 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà   
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- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 3.6 

  

7 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 3 (TIẾP):CƠ SỞ ĐỘNG LỰC HỌC 

CỦA CHẤT LỎNG 

3.6 Phương trình Becnuli 

3.6.1 Phương trình Becnuli cho dòng 

nguyên tố chất lỏng lý tưởng chảy ổn định 

3.6.2 Phương trình Becnuli cho dòng 

nguyên tố chất lỏng thực chảy ổn định 

3.6.3 Phương trình Becnuli cho toàn dòng 

chất lỏng thực chảy ổn định 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- GV hướng dẫn bài tập 

và SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình chương 4 
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A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT 
  

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI TỔN THẤT CỘT 

NƯỚC 

4.1 Khái niệm về tổn thất cột nước 

4.2 Hai trạng thái chảy của chất lỏng 

4.2.1 Thí nghiệm Râynol 

4.2.2 Tiêu chuẩn phân biệt hai trạng thái 

chảy 

4.3 Tính tổn thất dọc đường cho dòng chảy đều 

4.3.1 Công thức Đăc xy tính tổn thất cột nước 

dọc đường  trong dòng chảy đều 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tự 

luận 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6, 

CELO7, CELO8 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 4.3 và 4.4 

  

9 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết LT   

CHƯƠNG 4 (TIẾP): CÁC LOẠI TỔN THẤT 

CỘT NƯỚC 

4.3.2 Xác định hệ số λ và C để tính tổn thất 

cột nước dọc đường 

4.4 Tính tổn thất cục bộ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng xác định λ 

và C. GV sửa và hoàn 

thiện các nội dung SV đã 

CELO1, CELO2, 

CELO6, CELO7, 

CELO8 
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4.4.1 Những đặc điểm chung của tổn thất cục 

bộ 

4.4.2 Tính tổn thất cục bộ khi ống đột ngột 

mở rông, đột ngột co hẹp 

4.5 Tổn thất toàn phần 

làm. 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 9 

    - GV ra bài tập Chương 4, SV về nhà nghiên 

cứu 
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A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết BT 
  

CHƯƠNG 4 (TIẾP): CÁC LOẠI TỔN THẤT 

CỘT NƯỚC 

Bài tập 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- GV hướng dẫn bài tập 

và SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO6, CELO7, 

CELO8 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các bài tập đã làm. 

- Đọc trước giáo trình Chương 5 
  

11 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 2tiết LT + 

1 tiết KTGK 

  

CHƯƠNG 5. DÒNG CHẢY ĐỀU TRONG 

KÊNH HỞ 

5.1 Khái niệm và công thức cơ bản 

5.1.1 Khái niệm 

5.1.2 Công thức cơ bản 

5.2 Những yếu tố thuỷ lực kênh hở 

5.2.1 Mặt cắt kênh hình thang 

5.2.2 Mặt cắt kênh lợi nhất về thuỷ lực 

5.2.3 Độ dốc đáy kênh và lưu tốc trong 

kênh 

Kiểm tra GK 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, CELO2, 

CELO4, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 11 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước mục 5.3 
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12 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài 

tập:1tiết LT + 2tiết BT 
  

CHƯƠNG 5 (TIẾP): DÒNG CHẢY ĐỀU 

TRONG KÊNH HỞ 

5.3 Những bài toán về dòng chảy đều trong 

kênh hở 

Bài tập 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- GV hướng dẫn bài tập 

sau đó SV lên bảng làm. 

GV sửa và hoàn thiện các 

nội dung SV đã làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO4, CELO5, 

CELO6  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 12 

- Hiểu và tự làm được các dạng bài tập đã làm 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình chương 6 
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A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT    

CHƯƠNG 6. DÒNG ỔN ĐỊNH TRONG 

SÔNG THIÊN NHIÊN 

6.1 Khái niệm và cách phân chia đoạn sông 

6.1.1 Đặc điểm chung của sông thiên nhiên 

6.1.2 Phân đoạn sông 

6.2 Các yếu tố thuỷ lực trong sông 

6.3 Phương trình cơ bản của dòng chảy trong sông 

thiên nhiên 

6.3.1 Trường hợp tổng quát 

6.3.2 Trường hợp lòng sông thu hẹp dần 

6.3.3 Trường hợp lòng sông mở rộng dần 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV chia nhóm, thảo 

luận về những kiến thức 

liên quan đến sông ngòi 

đã học trong TVĐC 

CELO1, CELO2, 

CELO4, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 13 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 6.4 và 6.5 

  

14 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 6 (TIÊP). DÒNG ỔN ĐỊNH 

TRONG SÔNG THIÊN NHIÊN 

6.4 Cách xác định hệ số nhám trong sông 

6.5 Các phương pháp lập đường mặt nước 

trong sông thiên nhiên 

6.5.1 Phương pháp thử dần 

6.5.2 Phương pháp đồ giải 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   
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- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 14 

- Hiểu và thành lập được phương trình cơ bản 

của dòng chảy trong sông thiên nhiên 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình chương 7 

  

15 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 7: NƯỚC NHẢY VÀ HÌNH THỨC 

TIÊU NĂNG 

7.1 Khái niệm và phân loại nước nhảy 

7.1.1 Khái niệm 

7.1.2 Phân loại nước nhảy  

7.2 Phương trình nước nhảy 

7.2.1 Phương trình cơ bản 

7.2.2 Hàm số nước nhảy 

7.3 Phương pháp tính toán nước nhảy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng thành lập 

phương trình cơ bản 

NN,GV sửa và hoàn thiện 

các nội dung SV đã làm. 

CELO1, CELO3, 

CELO4, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 15 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- GV ra bài tập Chương 7, SV về nhà nghiên 

cứu trước 

  

16 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài tập: 

3tiết BT 
  

CHƯƠNG 7 (TIẾP): NƯỚC NHẢY  

Bài tập 

- GV hướng dẫn bài tập 

sau đó SV lên bảng làm. 

GV sửa và hoàn thiện các 

nội dung SV đã làm. 

CELO1, CELO3, 

CELO4, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 16 

- Tiếp tục làm các BT còn lại của chương 7 
  

17 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 1tiết BT + 

2 tiết LT 
  

Bài tập chương 7 (tt) 

CHƯƠNG 8. ĐẬP TRÀN 

8.1 Khái niệm, cấu tạo và phân loại đập tràn 

8.1.1 Khái niệm, cấu tạo đập tràn 

8.1.2 Phân loại đập tràn 

8.2. Công thức tính toán cơ bản 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, CELO3, 

CELO4, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   
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- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 17 

   - Đọc trước giáo trình mục 8.3 
  

18 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết LT   

CHƯƠNG 8 (TIẾP): ĐẬP TRÀN 

8.3 Phương pháp tính toán dòng chảy qua các 

loại đập tràn 

8.3.1 Đập tràn thành mỏng 

8.3.2 Đập tràn đỉnh rộng 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng thành lập 

công thức tính lưu lượng 

qua ĐTTM. GV sửa và 

hoàn thiện các nội dung SV 

đã làm. 

CELO1, CELO3, 

CELO4, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 18 

- GV ra bài tập Chương 8, SV về nhà nghiên 

cứu 

  

19 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài tập: 

3tiết BT 
  

CHƯƠNG 8 (TIẾP): ĐẬP TRÀN 

Bài tập chương 8 

 

- GV hướng dẫn bài tập 

và SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, CELO3, 

CELO4, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 19 

- Tiếp tục làm các BT còn lại của chương 8 
  

20 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài tập: 

3tiết BT 
  

CHƯƠNG 8 (TIẾP): ĐẬP TRÀN 

Bài tập chương 8 (Tiếp) 

Ôn tập 

- GV hướng dẫn bài tập 

và SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6, 

CELO7, CELO8 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- SV ôn tập theo đề cương GV đã cung cấp 

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

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 CELO7 CELO8 

Module 1.  H L M H M M M M 

Module 2.  H L M H H M M M 
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Module 3.  H L H M H M M M 

Module 4.  H H H M H H M M 

Module 5.  H H H M H H M M 

Module 6.  H H H M H H M M 

Module 7.  H H H M H H H M 

Module 8.  H H H M H H M H 

Module 9.  H H H M H H H H 

Module 10.  H H H M H H H H 

Module 11.  H H H M H H H H 

Module 12.  H H H M H H H H 

Module 13.  H H H M H H H H 

Module 14.  H H H M H H H H 

Module 15.  H H H M H H H H 

Module 16.  H M H M H H H H 

Module 17.  H M H M H H H H 

Module 18.  H M H M H H H H 

Module 19.  H M H M H H H H 

Module 20.  H M H M H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Cầm (2005), Thủy lực tập I, II Trường Đại học 

Thủy lợi, NXB Xây dựng 

2. Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Cầm (2005), Bài tập Thủy lực tập 1, II Trường 

Đại học Thủy lợi, NXB Xây dựng 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Cầm (2005), Tóm tắt lý thuyết, bài tập Thủy lực, 

NXB Xây dựng 

2. Trần Văn Hừng (2005), Giáo trình Thủy lực công trình, Trường Đại học Cần 

Thơ 

3. Nguyễn Tài (2008), Thủy lực cơ sở, Tập 1, Nhà xuất bản xây dựng 

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. Trần Thị Thu Thảo 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA           TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

Cấn Thu Văn                   Cấn Thu Văn                          Trần Thị Thu Thảo 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG THỦY VĂN 

Tiếng Việt: Phân tích thống kê trong Thủy văn 

Tiếng Anh: Statistical Analysis of Hydrology 

Mã số học phần:  131214006 

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: 33 tiết 

Số tiết bài tập: 12 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: Thủy văn đại cương 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, một số khái niệm trong 

thống kê thuỷ văn, phân tích và tính toán tần suất, kiểm định giả thiết thống kê, tính toán 

tương quan và hồi quy. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thống kê, 

phân tích, xử lý số liệu 

ELO2, ELO3, 

ELO6, ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức để xác định 

được các đặc trưng thống kê và các quan hệ tương 

quan giữa các đặc trưng thuỷ văn, từ đó phân tích tần 

suất và xác định các đặc trưng thủy văn ứng với các 

tần suất tương ứng 

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích số liệu, làm 

việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số thuật ngữ 

Anh văn chuyên ngành căn bản 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO9, ELO11, 

ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

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 Hiểu rõ về thống kê, phân tích, xử lý số liệu, áp dụng được 

các đường tần suất, xác định được các đặc trưng thống kê 

của các đại lượng thuỷ văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng các phương pháp xác định các quan hệ tương 

quan giữa các đặc trưng thuỷ văn, quan hệ giữa các đặc 

trưng thủy văn với các nhân tố ảnh hưởng 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Phân tích được các luật phân phối xác suất mô tả các chuỗi 

số liệu thủy văn 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, ý thức được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa 

thực tiễn của thông tin, số liệu thủy văn 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Trắc nghiệm va Tự 

luận 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: trắc 

nghiệm khách 

quan: nhiều 

lựa chọn 

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

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  

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Khái niệm chung 

1.1.1 Bản chất của các hiện tượng tự 

nhiên 

1.1.2 Bản chất của các hiện tượng thủy 

văn 

1.2 Một số khái niệm trong thống kê thuỷ văn 

1.2.1 Tổng thể và mẫu  

1.2.2 Xác suất 

1.2.3 Tần suất – Tần suất lũy tích 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

 

CELO1, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2.4 Thời kỳ lặp lại của đặc trưng thủy 

văn 

1.3 Cơ sở ứng dụng phương pháp thống kê trong 

thuỷ văn 

1.4 Lịch sử phát triển của môn học 

Bài tập: Tính tần suất, tần suất lũy tích, thời 

kỳ lặp lại 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

Phương pháp 

hoạt động 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

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 bài tập 

 

3  

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN 

TẦN SUẤT 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Đường tần suất kinh nghiệm 

2.1.1 Định nghĩa 

2.1.2 Phương pháp xây dựng đường tần suất 

kinh nghiệm 

2.1.3 Ngoại suy đường tần suất kinh 

nghiệm 

2.1.4 Giấy xác suất 

2.2 Đường tần suất lý luận 

2.2.1 Khái niệm 

2.2.2 Các hàm phân bố rời rạc 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2.2 Các hàm phân bố rời rạc(tiếp) 

2.2.3 Các hàm phân bố liên tục 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2.4 Các loại đường tần suất lý luận 

thường dùng trong thủy văn: Pearson III, Kriski-

Menkel, Gumbel 

2.3 Các phương pháp xây dựng đường tần 

suất lý luận 

2.3.1 Phương pháp đường thích hợp 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3.1 Phương pháp đường thích hợp (tiếp) 

2.3.2 Phương pháp 3 điểm của Alécxâyép 

 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

CELO1, 

CELO2,CELO3

, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

2.3.3 Sử dụng phần mềm hỗ trợ 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài tập: Cách vẽ đường tần suất lý luận, sử dụng 

phần mềm 

Phương pháp 

suy nghĩ  

Phương pháp 

hoạt động 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

9  

CHƯƠNG 3. KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Mục đích, ý nghĩa 

3.2 Kiểm định giả thiết thống kê 

3.2.1 Tính đồng nhất 

3.2.2 Tính ngẫu nhiên 

3.2.3 Tính phù hợp 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

  

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.    

10  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3 Ước lượng các thông số thống kê 

Bài tập 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

Phương pháp 

suy nghĩ  

Phương pháp 

hoạt động 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4

, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 
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11  

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ 

HÀM HỒI QUI   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Khái niệm chung 

4.1.1 Mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu 

nhiên 

4.1.2 Mục đích ý nghĩa của việc phân tích 

và tính toán tương quan 

4.2 Các loại quan hệ tương quan 

4.2.1 Tương quan hai biến 

4.2.2 Tương quan nhiều biến 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

  

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Phương pháp tính toán tương quan 

4.3.1 Tính toán tương quan đường thẳng 

4.3.2 Tính toán tương quan đường cong 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4 Sai số tương quan 

4.4.1 Sai số của đường tương quan 

4.4.2 Sai số của hệ số tương quan 

4.5 Hàm hồi quy 

4.5.1 Kỳ vọng có điều kiện 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

14  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.5.2 Hàm hồi quy 

4.5.3 Xác định hàm hồi quy 

Bài tập 

Phương pháp 

thuyết trình  

Phương pháp 

mô phỏng 

Phương pháp 

suy nghĩ  

Phương pháp 

hoạt động 

nhóm  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

- Làm bài tập 

  

15  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài tập + Thảo luận 

 

Phương pháp 

suy nghĩ  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 
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Phương pháp 

hoạt động 

nhóm  

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  H H M H M 

Module 3.  H H M M M 

Module 4.  H H M M M 

Module 5.  H H H M M 

Module 6.  H H H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M H H H M 

Module 9.  H M H M M 

Module 10.  M H H H M 

Module 11.  H M H M M 

Module 12.  M H H M M 

Module 13.  M H H M M 

Module 14.  M H H H M 

Module 15.  H H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Nguyễn Hữu Khải, Phân tích thống kê trong thuỷ văn, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Hà Nội, 2007. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Hoàng Ngọc Quang, Phương pháp thống kê trong thủy văn, Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội, NXB Bản đồ, 2010. 

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: ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

10. Ngày phê duyệt: …………………..  

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: ĐỘNG LỰC HỌC DÒNG SÔNG  

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỘNG LỰC HỌC DÒNG SÔNG 

Tiếng Việt: Động lực học dòng sông 

Tiếng Anh: River Dynamics  

Mã số học phần:  131214007 

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: 36 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: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bảnvề các quy luật chuyển động 

của nước trong sông, các quy luật cùng các phương pháp tính vận chuyển bùn cát và 

diễn biến dòng sông ở trạng thái tự nhiên cũng như sau khi có sự khống chế của các 

công trình xây dựng trên sông. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quy luật 

chuyển động của nước trong sông, các phương pháp 

tính vận chuyển bùn cát và diễn biến dòng sông 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng áp dụng thành thạo 

các phương pháp vật lý, cơ học và các công cụ toán học 

để phân tích tìm quy luật đồng thời tính toán vận chuyển 

bùn cát và diễn biến dòng sông 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng thành thạo các 

phương pháp tính toán vận chuyển bùn cát trong sông, 

tính toán diễn biến lòng sông và đnáh giá ảnh hưởng của 

các công trình xây dựng trên sông đến quá trình diễn 

biến lòng sông 

ELO2, ELO3,, 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO9, ELO11, 

ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

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 Hiểu rõ các quy luật chuyển động của nước trong sông, 

các phương pháp tính vận chuyển bùn cát và diễn biến 

dòng sông 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng thành thạo các phương pháp vật lý, cơ học và các 

công cụ toán học để phân tích tìm quy luật đồng thời tính 

toán vận chuyển bùn cát và diễn biến dòng sông 

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Phân tích, đánh giá được các quy luật chuyển động của 

nước trong sông, các phương pháp tính vận chuyển bùn 

cát và diễn biến dòng sông 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, thuyết trình, hiểu được vai trò của việc 

tính toán diễn biến dòng sông 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết  

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DÒNG CHẢY 

TRONG SÔNG 

  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Đặc điểm của dòng chảy trong song 

1.2 Phân loại dòng chảy trong sông thiên 

nhiên 

1.2.1 Chuyển động thông thường 

1.2.2 Chuyển động nội tại 

1.3 Dòng chảy rối 

1.3.1 Khái niệm về dòng chảy rối 

1.3.2 Sự hình thành dòng chảy rối 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3.3 Đặc tính của dòng chảy rối 

1.4 Dòng chảy vòng ở đoạn sông cong 

1.4.1 Khái niệm 

1.4.2 Lập công thức tính  độ dốc đường 

mặt nước 

1.4.3 Phương trình đường mặt nước 

1.4.4 Lưu tốc hướng ngang 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3  

CHƯƠNG 2. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA BÙN CÁT 

TRONG SÔNG 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Khái niệm và phân loại bùn cát 

2.2 Các đặc trưng cơ bản của bùn cát 

2.2.1 Đặc trưng hình học của bùn cát 

2.2.2 Đặc trưng vật lý của bùn cát 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2.3 Các đặc tính về thuỷ lực của bùn cát 

2.2.4 Đường cong cấp phối hạt 

2.3. Tiêu chuẩn phân loại chất lơ lửng và di 

đẩy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

Bài tập chương 2 

- GV hướng 

dẫn bài tập 
CELO1, 

CELO2, 
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- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

CHƯƠNG 3. CHUYỂN ĐỘNG CỦA BÙN 

CÁT ĐÁY TRONG SÔNG                                            
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Sự khởi động của hạt bùn cát đáy 

3.1.1 Khái niệm 

3.1.2 Phân tích các lực tác dụng vào hạt 

bùn cát 

3.2 Tốc độ khởi động của hạt bùn cát 

3.2.1 Khái niệm về tốc độ khởi động và 

không động 

3.2.2 Công thức tính tốc độ khởi động 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3 Suất chuyển cát đáy 

3.3.1 Khái niệm 

3.3.2 Công thức kinh nghiệm và bán kinh 

nghiệm tính suất chuyển cát đáy 

3.4 Chuyển động của bùn cát lơ lửng 

3.5 Sự phân bố bùn cát lơ lửng theo chiều sâu 

3.5.1 Phương pháp xác định bùn cát lơ 

lửng theo chiều sâu 

3.5.2 Phương trình biểu diễn lượng ngậm 

theo chiều sâu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 
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8  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.6 Sức tải cát của dòng nước 

3.6.1 Khái niệm 

3.6.2 Công thức tính toán 

3.6.3 Ý nghĩa của việc nghiên cứu sức tải 

cát 

Bài tập + Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

9  

CHƯƠNG 4. DIỄN BIẾN DÒNG SÔNG Ở 

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Đặc tính chung của dòng sông 

4.1.1 Khái niệm – phân đoạn sông nghiên 

cứu 

4.1.2 Đặc tính của sông miền núi 

4.1.3 Đăc tính của sông đồng bằng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  
  

10  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1.4 Đặc tính của vùng cửa  sông 

4.2. Sự hình thành và phát triển của dòng sông 

4.3. Sự diễn biến của sông đồng bằng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3,CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4. Diễn biến lòng sông vùng cửa sông 

Bài tập + Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 
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- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

CHƯƠNG 5. QUAN HỆ HÌNH THÁI 

SÔNG 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1. Các khái niệm  chung 

5.2. Lưu lượng tạo lòng 

5.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự ổn định của lòng 

sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.4. Hệ phương trình tính toán diễn biến dòng 

sông 

5.5. Các bước tính toán diễn biến dòng sông 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

- Làm bài tập 

  

14  

CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG CÁC CÔNG 

TRÌNH TRÊN SÔNG ĐẾN DIỄN BIẾN 

DÒNG SÔNG 

  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

6.1. Khái niệm chung 
- Thuyết trình 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 
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6.2. Diễn biến dòng sông dưới tác dụng của đập 

ngăn sông 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

15  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

6.3. Diễn biến lòng sông gần cửa lấy nước  

6.4. Diễn biến dòng sông gần các công trình giao 

thông trên sông 

6.5. Diễn biến dòng sông ở gần các công trình 

chỉnh trị sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  H H M L M 

Module 3.  H H M M M 

Module 4.  M H M M M 

Module 5.  M H M H M 

Module 6.  H H H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M H H H M 

Module 9.  H M H M M 

Module 10.  M M H M M 

Module 11.  M M H H M 

Module 12.  H M H M M 

Module 13.  M H H H M 

Module 14.  H M H M M 
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Module 15.  M H H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Trần Thục, Nguyễn Thị Nga, Giáo trình Động lực học dòng sông, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, 2003. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Lương Phương Hậu, Giáo trình Động lực học và công trình cửa sông, Trường 

Đại học Xây dựng, 2005. 

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. Cấn Thu Văn  

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: DAO ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: DAO ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Tiếng Việt: Dao động và biến đổi khí hậu 

Tiếng Anh: Variability and Climate Change 

Mã số học phần:  131114034 

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: 29 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: 1 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) 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 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 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về dao động 

khí hậu và những biểu hiện cơ bản 

ELO2,ELO3, 

ELO8 

CG2 Cơ sở khoa học của việc xây dựng các kịch bản về 

biến đổi khí hậu; những nét chính về biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam, tác động và giải pháp ứng phó 

ELO2, ELO3 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, 

kỹ năng giao tiếp, một số thuật ngữ Anh văn chuyên 

ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần 

học hỏi 

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 Hiểu rõ các kiến thức về bản chất của dao động khí hậu, 

mối quan hệ của dao động khí hậu với những hiện tượng 

khí tượng cực đoan 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Hiểu rõ kịch bản về phát thải khí nhà kính, về sự nóng lên 

toàn cầu và nước biển dâng 
ELO2, ELO3 

CELO3 Áp dụng được cơ sở khoa học của việc xây dựng các kịch 

bản về biến đổi khí hậu 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CELO4 Phân tích được các tác động của BĐKH tới kinh tế xã hội; 

những giải pháp ứng phó chủ yếu 
ELO6, ELO7 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30% 

+ 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% 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. 

Chuyên 

cần 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4, 

chương 5 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 7 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết 

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

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 

MỞ ĐẦU   

A/ Các nội dung giảng dạy 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 

  

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG KHÍ HẬU VÀ 

NHỮNG BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA NÓ 

TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

  

A/ Các nội dung giảng dạy 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 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 
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của dao động khí hậu không ổn định 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

2 

CHƯƠNG 1 (TIẾP). DAO ĐỘNG KHÍ HẬU 

VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA 

NÓ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

  

A/ Các nội dung giảng dạy 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 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

3 

CHƯƠNG 1 (TIẾP). DAO ĐỘNG KHÍ HẬU 

VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA 

NÓ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.3 Dao động khí hậu và thiên tai khí tượng 

1.3.1 Hạn hán 

1.3.2 Lũ lụt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

4 

CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN 

CẦU, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 
  

A/ Các nội dung giảng dạy 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 

CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

CHƯƠNG 2 (TIẾP). BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TOÀN CẦU, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU 

QUẢ  

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 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, CELO5 
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khác 

2.2.3 Thay đổi của các hiện tượng khí tượng cực 

đoan 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

CHƯƠNG 2 (TIẾP). BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TOÀN CẦU, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU 

QUẢ  

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 

 

CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

 
KIỂM TRA GIỮA KỲ 
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CHƯƠNG 3. DAO ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

CELO2, 

CELO3, CELO5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

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 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 
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CHƯƠNG 3 (TIẾP). DAO ĐỘNG VÀ BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

CELO2, 

CELO3, CELO5 
A/ Các nội dung giảng dạy 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 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 
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CHƯƠNG 3 (TIẾP). DAO ĐỘNG VÀ BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

CELO2, 

CELO3, CELO5 
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2.2 Kịch bản biến đổi khí hậu trong thế 

kỷ XXI ở các vùng khí hậu; kịch bản về nước 

biển dâng 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 
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CHƯƠNG 3 (TIẾP). DAO ĐỘNG VÀ BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

CELO4, CELO5 

A/ Các nội dung giảng dạy 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 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

  

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO

1 
CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M M M 

Module 2.  H M M M M 

Module 3.  H M M M M 

Module 4.  M H H M M 

Module 5.  M H M M M 

Module 6.  M H H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M H H M M 

Module 9.  M H H M M 

Module 10.  M M M H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Trung tâm KHCN Khí tượng Thủy văn & Môi trường, Biến đổi khí hậu, NXB 

KH&KT, 2008. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

MONRE (2009), Climate change and Sea level Rise Scenarios for Vietnam. 
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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: …………………..  

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 



1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CƠ HỌC CHẤT LỎNG 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: CƠ HỌC CHẤT LỎNG 

Tiếng Việt: Cơ học chất lỏng 

Tiếng Anh: Fluid Mechanics 

Mã số học phần:  131214107 

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: 21 tiết 

Số tiết bài tập: 7 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 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học chất lưu, phương 

trình thủy tĩnh, thủy động của cơ lưu chất, lý thuyết lớp biên và biết cách tính toán trở 

lực của các dòng chảy trong các trường hợp. 

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 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

chuyển động cơ học của vật thể, sự cân bằng của 

vật thể dưới tác dụng của trọng lực, sự chuyển động 

của vật thể về phương diện hình học, các định luật 

cơ bản về chuyển động của vật thể dưới tác dụng 

của lực. 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng năng xác định 

được hợp lực tác dụng lên một điểm, điều kiện cân 

bằng của hệ lực trong không gian.  

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, 

kỹ năng giao tiếp, một số thuật ngữ Anh văn chuyên 

ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

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 Hiểu rõ các quá trình chuyển động cơ học của vật thể, sự 

cân bằng của vật thể dưới tác dụng của trọng lực, sự chuyển 

động của vật thể về phương diện hình học, các định luật cơ 

bản về chuyển động của vật thể dưới tác dụng của lực. 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Xác định được hợp lực tác dụng lên một điểm, điều kiện cân 

bằng của hệ lực trong không gian. 

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO8 

CELO3 Áp dụng được các định lý động lượng, mô men và động 

năng để tính cho một bài toán cụ thể. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng giao tiếp, 

tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

- Thực hành sử dụng máy móc, thiết bị 

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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài kiểm tra đề đóng hình thức tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

3/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 7 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết 

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

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  

CHƯƠNG 1. TĨNH HỌC   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Các khái niệm cơ bản  

1.2 Hệ tiên đề tĩnh học      

1.3 Ngẫu lực  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO5 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
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2 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.4 Phản lực liên kết  

1.5 Hệ lực không gian 

1.5.1 Véc tơ mô men và mô men chính đối 

với một điểm 

1.5.2 Điều kiện cân bằng và các phương 

trình cân bằng của hệ lực không gian 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp 

1.5.3 Những bài toán về tĩnh học  

Bài tập chương 1 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

làm bài tập 

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 

  

4  

CHƯƠNG 2. ĐỘNG HỌC   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1 Chuyển động của điểm 

2.1.1 Phương pháp vectơ 

2.1.2 Phương pháp tọa độ đề cát 

2.1.3 Phương pháp tọa độ tự nhiên 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1.4 Chuyển động tịnh tiến 

2.1.5 Chuyển động quay quanh trục cố định 

2.2 Chuyển động cơ bản của vật rắn 

2.2.1 Chuyển động tịnh tiến 

2.2.2  Chuyển động quay quanh trục cố định 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3 Hợp lực chuyển động của điểm 
- Thuyết trình 

CELO1, 

CELO2, 
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2.3.1 Định lý hợp vận tốc 

2.3.2 Định lý hợp gia tốc 

Bài tập chương 2 

 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

làm bài tập 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

Kiểm tra chương 1+2   

CHƯƠNG 3. ĐỘNG LỰC HỌC   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Khái niệm cơ bản 

3.2 Hệ tiên đề động lực hoc 

3.3 Phương trình vi phân chuyển động của chất 

điểm 

3.3.1 Phương trình vi phân 

3.3.2 Áp dụng giải bài toán cơ bản của động 

lực học 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8 , 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.4 Các định lý tổng quat của động lực hoc 

3.4.1 Định lý động lượng 

3.4.2 Định lý mô men động lượng 

3.4.3 Định lý động năng 

3.5 Nguyên lý Đa lăm be 

3.5.1 Nguyên lý Đa lăm be đối với chất điểm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.5.2 Nguyên lý Đa lăm be đối với  cơ hệ 

Bài tập chương 3 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

làm bài tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  
  

10  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Kiểm tra chương 3 

Thảo luận 

- Sinh viên 

thảo luận và 

làm bài tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 
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 CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  M H M M M 

Module 3.  M H H H M 

Module 4.  H H M M M 

Module 5.  M H H M M 

Module 6.  M H H H M 

Module 7.  H H H M M 

Module 8.  M H H M M 

Module 9.  M H H H M 

Module 10.  M H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Trần Văn Cúc, Cơ học chất lỏng, NXB ĐHQGHN, 2003. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn văn Đình, Nguyễn Văn Khang, Đỗ Sanh, Cơ học (Tập 1 và 2), NXB Giáo 

dục, 1993. 

2. Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ, Đỗ Sanh, Bài tập cơ học (Tập 1), NXB Giáo dục, 

1993. 

3. N.E Kosin, I.A Kiben and N.V. Roze, Cơ học chất lỏng lý thuyết (Bản dịch tiếng 

việt), NXB Khoa học và kỹ thuật, 1975. 

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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: …………………..  

 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOAKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 

Tiếng Việt: Địa lý tự nhiên 

Tiếng Anh: Natural Geography 

Mã số học phần:  131114006 

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: 27 tiết 

Số tiết bài tập: … tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 2 tiết 

Số tiết thực tập: … tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: … tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

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

Học phần trang bị các kiến thức cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các 

qui luật địa lí tự nhiên, mô tả các yếu tố của tự nhiên Việt Nam, giới thiệu các vùng tự 

nhiên 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 quy luật địa lí tự nhiên; Kể ra được đặc điểm địa lí 

của các vùng tự nhiên Việt Nam; So sánh, phân biệt 

được các vùng, miền tự nhiên Việt Nam 

ELO2, ELO3 

CG2 
Mối quan hệ qua lại giữa các điều kiện tự nhiên. 

 

ELO3, ELO5, 

ELO6 

CG3 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thủy văn; 

Có kỹ năng học và tự học, biết sắp xếp thời gian một 

cách hợp lý; kỹ năng thuyết trình, sử dụng CNTT để 

viết, trình bày văn bản và thuyết trình. 

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO12, 

ELO9, ELO11 

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, ý thức được đạo đức 

nghề nghiệp 

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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Có kiến thức cơ bản liên quan đến ngành thủy văn ELO2, ELO3 

CELO2 
Hiểu rõ kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên, các yếu tố và các 

quy luật tự nhiên. 

ELO2, ELO3 

CELO3 
Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa các điều kiện tự nhiên.  ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

 Kỹ năng   

CELO4 
Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu và 

giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thủy văn; 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO9 

CELO5 

Có kỹ năng học và tự học, biết sắp xếp thời gian một cách hợp 

lý; kỹ năng thuyết trình, sử dụng CNTT để viết, trình bày văn 

bản và thuyết trình. 

ELO5, 

ELO6,ELO15 

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  

CELO6 
Say mê nghiên cứu khoa học, khám phá kiến thức, học tập với 

tinh thần kỷ luật cao. 

ELO12, 

ELO13, 

ELO14, 

ELO15 

 



3 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

CELO6 L H H M H H H M M L M H H H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và thuyết trình theo nhóm 

trên lớp. Làm bài kiểm tra 1 tiết trên lớp. 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm:bài kiểm tra đề đóng hình thức: Tự luận 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ 

lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, CELO2, 

CELO3 

3/ Sau 

chương 4 

Hoàn 

thành 
PP viết 

10% 

A1.2. 

Thuyết 

trình trên 

lớp 

Kỹ năng CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

3/ Sau 

chương 4 

Tích cực 
PP quan sát 

+ PP thuyết 

trình 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO6 Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5, 

CELO6, 

1/Tuần 7 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

PP viết: tự 

luận 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

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/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 

  

BÀI MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI 

CƯƠNG 

1.1 Hình dạng, kích thước và sự vận động 

của trái đất 

1.1.1 Hình dạng và kích thước của 

trái đất 

1.1.2 Sự vận động của trái đất 

1.2 Bề mặt trái đất 

1.2.1 Sự phân bố của lục địa và đại 

dương 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO6 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

2 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 1 (tiếp): ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 

ĐẠI CƯƠNG 

1.2.2 Đặc điểm cấu tạo bề mặt trái đất 

1.3 Thuỷ quyển 

1.3.1 Đặc điểm đáy đại dương 

1.3.2 Các hệ thống dương lưu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

3 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 1 (tiếp): ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 

ĐẠI CƯƠNG 

1.4 Những khái niệm cơ bản về thổ quyển, 

thạch quyển và sinh quyển 

1.4.1 Thổ quyển 

1.4.2 Thạch quyển 

1.4.3 Sinh quyển 

1.5 Các quá trình ngoại sinh 

1.5.1 Phong hoá 

1.5.2 Nước ngầm 

1.5.3 Nước mặt 

1.6 Các quá trình nội sinh 

1.6.1 Vận động tạo núi và biển 

1.6.2 Hiện tượng đứt gãy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học và các bài 

tập đã làm trong Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4 
A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
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CHƯƠNG 1 (tiếp): ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 

ĐẠI CƯƠNG 

1.6.3 Hiện tượng động đất 

1.6.4 Hiện tượng núi lửa  

CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ CỦA TỰ 

NHIÊN VIỆT NAM 

2.1 Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt 

Nam 

2.2 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 4 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

5 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 2 (TIẾP). CÁC YẾU TỐ CỦA 

TỰ NHIÊN VIỆT NAM 

2.3 Địa hình Việt Nam 

2.4 Khí hậu Việt Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

6 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 2 (TIẾP). CÁC YẾU TỐ CỦA 

TỰ NHIÊN VIỆT NAM  

2.4 Khí hậu Việt Nam (tiếp) 

2.5 Thủy văn Việt Nam 

2.6 Thổ nhưỡng Việt Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

7 
A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

BT 
  



7 

CHƯƠNG 2 (TIẾP). CÁC YẾU TỐ CỦA 

TỰ NHIÊN VIỆT NAM  

2.7 Sinh vật Việt Nam 

Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- Sinh viên thảo luận và 

trình bày nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 

7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

8 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 3. CÁC VÙNG TỰ NHIÊN 

VIỆT NAM  

3.1 Miền Bắc và Đông Bắc 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

9 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). CÁC VÙNG TỰ 

NHIÊN VIỆT NAM 

3.2 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 9 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

10 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). CÁC VÙNG TỰ 

NHIÊN VIỆT NAM 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 
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3.3 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ  

Thào luận 

Ôn tập 

 CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 10 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Module 1.  H H M M M H 

Module 2.  H H M H H H 

Module 3.  H H H H M M 

Module 4.  H H H H M M 

Module 5.  H H H H H M 

Module 6.  H H H H H M 

Module 7.  H H M H M H 

Module 8.  H H H H H H 

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: 

Lê Bá Thảo, Địa lí tự nhiên, NXB Giáo dục, 1985.      

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Đỗ Hưng Thành (1997), Địa hình, NXB ĐH Sư phạm 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. 
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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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

          TRƯỞNG KHOA                    TRƯỞNG BỘ MÔN               NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

           Cấn Thu Văn                            
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOAKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

Tiếng Việt: Địa lý thủy văn 

Tiếng Anh: Hydrography 

Mã số học phần:  131214099 

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: 23 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 6 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị các kiến thứcgiúp sinh viên xác định được những kiến thức cơ 

bản về địa lý thuỷ văn; các phương pháp nghiên cứu địa lý thủy văn. Trang bị các kỹ 

năng có thể khai thác từ bản đồ các thông tin về địa lý thủy văn của một lưu vực hay 

một khu vực nào đó.  

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 

Giúp SV hiểu rõ kiến thức cơ bản về: thủy văn; địa 

lý thuỷ văn và các phương pháp nghiên cứu địa lý 

thủy văn. 

ELO2, ELO3 

CG2 

Giúp SV phân tích, khai thác từ bản đồ các thông 

tin về địa lý thủy văn của một lưu vực hay một khu 

vực nào đó. Ngoài ra giúp SV nắm ró các đặc trưng 

hình thái sông ngòi và TNN VN. 

ELO3, ELO5, 

ELO6 

CG3 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, 

nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thủy văn; Có kỹ năng học và tự học, biết sắp xếp thời 

gian một cách hợp lý; kỹ năng thuyết trình, sử dụng 

CNTT để viết, trình bày văn bản và thuyết trình. 

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO12, 

ELO9, ELO11 

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, ý thức được đạo 

đức nghề nghiệp 

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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Có kiến thức cơ bản liên quan đến ngành thủy văn ELO2, ELO3 

CEL02 
Hiểu rõ kiến thức cơ bản về địa lý thuỷ văn; các phương 

pháp nghiên cứu địa lý thủy văn... 

ELO2, ELO3, 

ELO5 

CELO3 

Phân tích, khai thác từ bản đồ các thông tin về địa lý thủy 

văn của một lưu vực hay một khu vực nào đó. Ngoài ra giúp 

SV nắm ró các đặc trưng hình thái sông ngòi và TNN VN. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

 Kỹ năng   

CELO4 
Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thủy văn; 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO9 

CELO5 

Có kỹ năng học và tự học, biết sắp xếp thời gian một cách 

hợp lý; kỹ năng thuyết trình, sử dụng CNTT để viết, trình bày 

văn bản và thuyết trình. 

ELO3, ELO5, 

ELO6,ELO15 

 Thái độ và phẩm chất đạo đức  

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

với tinh thần kỷ luật cao. 

ELO12, 

ELO13, 
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ELO14, 

ELO15 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

CELO6 L H H M H H H M M L M H H H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 
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+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và thuyết trình theo nhóm 

trên lớp. Làm bài kiểm tra 1 tiết trên lớp. 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức: Tự luận 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ 

lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, CELO2, 

CELO3 

3/ Sau 

chương 4 

Hoàn 

thành 
PP viết 

10% 

A1.2. 

Thuyết 

trình trên 

lớp 

Kỹ năng CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

3/ Sau 

chương 4 

Tích cực 
PP quan sát 

+ PP thuyết 

trình 

A1.3. 

Thái độ 

học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO6 Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5, 

CELO6, 

1/Tuần 7 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

PP viết: tự 

luận 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

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/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 

  

MỞ ĐẦU 

1. Khái niệm về môn học địa lý thủy văn 

2. Đối tượngvà nhiệm vụ của môn học 

3. Các phương pháp nghiên cứu 

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH VÀ TỔNG 

HỢP ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO6 
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1.1 Quan hệ giữa các yếu tố cảnh quan với 

các hiện tượng thủy văn 

1.1.1 Ảnh hưởng của khí hậu 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 1.1.1 – 

1.1.5 

  

2 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 1 (tiếp): PHÂN TÍCH VÀ 

TỔNG HỢP ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

1.1.2 Ảnh hưởng của thổ nhưỡng- 

nham thạch 

1.1.3 Ảnh hưởng của thực vật 

1.1.4 Ảnh hưởng của địa hình 

1.1.5 Ảnh hưởng do hoạt đông của con 

người 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV làm việc theo nhóm, 

trình bàyảnh hưởng của 

từng nhân tố. GV sửa và 

hoàn thiện các nội dung SV 

đã trình bày. 

CELO1, 

CELO2,CELO4

, CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 1.2 và 1.3 

  

3 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 1 (tiếp): PHÂN TÍCH VÀ 

TỔNG HỢP ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

1.2 Phân tích sự phân bố địa lý của cân 

bằng nước 

1.2.1 Sự phân bố của tuần hoàn nước 

1.2.2 Sự phân bố của cân bằng nước 

1.3 Phân tích tổng hợp địa lý thủy văn 

1.3.1 Nguyên tắc phân tích tổng hợp 

1.3.2 Các bước phân tích tổng hợp 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   
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- Xem lại các nội dung đã học và các bài 

tập đã làm trong Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 1.4 và 2.1 

  

4 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 1 (tiếp): PHÂN TÍCH VÀ 

TỔNG HỢP ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

1.4 Quản lý nguồn nước và lưu vực 

1.4.1 Quản lý tài nguyên nước 

1.4.2 Quản lý lưu vực 

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA 

LÝ THỦY VĂN 

2.1 Xây dựng bản đồ đẳng trị 

2.1.1 Nguyên tắc chọn đặc trưng xây 

dựng bản đồ 

2.1.2 Các bước xây dựng bản đồ đẳng 

trị 

2.1.3 Kiểm tra độ chính xác của bản 

đồ xây dựng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

4 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trìnhcác mục 2.2 và 3.1 

  

5 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 2 (TIẾP). XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 

ĐỊA LÝ THỦY VĂN 

2.2 Xây dựng bản đồ phân khu 

2.2.1 Nguyên tắc phân khu 

2.2.2 Phân khu một số dạng dao động 

của dòng chảy 

CHƯƠNG 3. PHÂN VÙNG THỦY VĂN 

3.1 Khái niệm về phân vùng thủy văn 

3.1.1 Khái niệm 

3.1.2 Nhiệm vụ của công tác phân 

vùng thủy văn 

3.1.3 Phân loại công tác phân vùng 

thủy văn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 3.2 và 3.3 

  

6 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). PHÂN VÙNG 

THỦY VĂN 

3.2 Nguyên tắc cơ bản của phân vùng 

thủy văn 

3.2.1 Các quan điểm cơ bản 

3.2.2 Các nguyên tắc cơ bản 

3.3 Phương pháp phân vùng 

3.3.1 Phương pháp nhân tố chủ đạo   

3.3.2 Phương pháp phân tích liên hợp 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 3.4 và 3.5 

  

7 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

BT 
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). PHÂN VÙNG 

THỦY VĂN 

3.4 Chỉ tiêu và hệ thống phân vị 

3.4.1 Chỉ tiêu và hệ thống phân vị 

3.4.2 Vấn đề ranh giới 

3.5 Một số sơ đồ phân vùng thủy văn 

3.5.1 Một số sơ đồ phân vùng ở nước 

ngoài 

3.5.2 Một số sơ đồ phân vùng trong 

nước 

Kiểm tra giữa kỳ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng thành lập 

công thức tính lượng mưa 

bình quân lau vực. GV sửa 

và hoàn thiện các nội dung 

SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 7 

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

- SV chia nhóm, GV ra chủ đề làm BT 

nhóm thuyết trình 

8 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 4. ĐẶC TRƯNG HÌNH 

THÁI SÔNG NGÒI VIỆT NAM 

4.1 Đặc trưng hình thái sông ngòi Việt 

Nam 

4.1.1 Phương pháp xác định các đặc 

trưng hình thái 

4.1.2 Các đặc trưng hình thái sông 

ngòi Việt Nam 

- SV lên thuyết trình, sau 

đó GV nhận xét và củng cố 

nội dung 4.1 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

9 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   
  

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐẶC TRƯNG 

HÌNH THÁI SÔNG NGÒI VIỆT NAM 

4.2 Các đặc trưng cơ bản về hình thái lưu 

vực và dòng sông tính tới trạm thủy văn 

 

- SV lên thuyết trình, sau 

đó GV nhận xét và củng cố 

nội dung 4.2 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

9 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

10 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐẶC TRƯNG 

HÌNH THÁI SÔNG NGÒI VIỆT NAM 

4.3 Tài nguyên nước sông ngòi Việt Nam 

4.3.1 Khái niệm về tài nguyên nước 

4.3.2 Tài nguyên nước sông ngòi Việt 

Nam 

Ôn tập 

- SV lên thuyết trình, sau 

đó GV nhận xét và củng cố 

nội dung 4.3 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

10 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Module 1.  H H M M M H 

Module 2.  H H M H H H 

Module 3.  H H H H M M 

Module 4.  H H H H M M 

Module 5.  H H H H H M 

Module 6.  H H H H H M 

Module 7.  H H M H M H 

Module 8.  H H H H H H 

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 Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần, Địa lý thủy văn, Đại học Quốc gia Hà Nội       

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Thanh Sơn (2005), Giáo trình Đánh giá Tài nguyên nước Việt Nam, 

NXB Giáo dục. 

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 
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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. Trần Thị Thu Thảo 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

          TRƯỞNG KHOA                    TRƯỞNG BỘ MÔN               NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

           Cấn Thu Văn                           Cấn Thu Văn                  Trần Thị Thu Thảo 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỦY VĂN HỒ VÀ ĐẦM LẦY 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THỦY VĂN HỒ VÀ ĐẦM LẦY 

Tiếng Việt: Thủy văn hồ và đầm lầy 

Tiếng Anh: Hydrology for Lakes and Swamps 

Mã số học phần:  131214028 

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 

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: X 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: 29 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: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về khái niệm, nguồn gốc hình thành 

và chế độ thủy văn của hồ tự nhiên, kho nước và đầm lầy. 

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 khái niệm, nguồn gốc hình thành 

và chế độ thủy văn của hồ tự nhiên 
ELO2, ELO3, ELO8 

CG2 Các kiến thức về khái niệm, quy luật bồi lắng và 

các phương pháp tính toán dung tích bồi lắng lòng 

hồ 

ELO2, ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO8 

CG3 Các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc hình thành 

và chế độ thủy văn của đầm lầy 
ELO2, ELO3, ELO8 

CG4 Sự tự tin, chính xác trong quá trình tính toán, thái 

độ yêu nghề, có trách nhiệm với nghề   
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 Phân tích được khái niệm, nguồn gốc hình thành và 

chế độ thủy văn của hồ tự nhiên 

ELO11, ELO13, 

ELO12 

CELO2 Phân tích được khái niệm, quy luật bồi lắng hồ chứa 

nhân tạo; thực hiện được các phương pháp tính toán 

dung tích bồi lắng lòng hồ nhân tạo 

ELO11, ELO13, 

ELO12 

CELO3 Phân tích được khái niệm, nguồn gốc hình thành và 

chế độ thủy văn của đầm lầy 

ELO11, ELO13, 

ELO12 

CELO4 Có thái độ tự tin, chính xác trong quá trình tính toán, 

có thái độ yêu nghề, có trách nhiệm với nghề   

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

CELO4 M M M M M M M M L L M M M H M 
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H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% Chuyên cần và 20% kiểm tra giữa kỳ 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận X   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn X   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: Thi kết thúc học phần 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 : 

chuyên 

cần 

Tham gia 

toàn khóa 

học 

CELO4 Tất cả các 

buổi học / 

đánh giá quá 

trình 

tham dự 

đầy đủ 

PP quan sát 

30% 

A1.2 : kiến CELO 1, Tất cả các tích cực, PP phỏng 
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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 

 

buổi học / 

đánh giá quá 

trình 

năng động, 

sáng tạo 

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,  

 

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:  kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

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 

 

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 

50% 

 

 6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra của 

học phần 

1  

Chương 1: HỒ   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Nguồn gốc các kiểu hồ và hình thái học 

của các lòng hồ  

1.1.1 Khỏi niệm và phõn loại hồ 

1.1.2 Những thành phần của lòng hồ và 

vùng bờ 

1.1.3 Sự hình thành lòng hồ dưới ảnh 

hưởng sóng động và bồi tụ phù sa 

1.1.4 Sự phát triển thực vật trong hồ 

1.1.5 Vị trí địa lý của hồ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet  

  

2  
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: - Thuyết trình CELO1, CELO4 
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1.2 Cân bằng nước và mực nước hồ  

1.2.1 Phương trình cân bằng nước hồ 

1.2.2 Chế độ mực nước hồ 

1.3 Chuyển động của nước trong hồ 

1.3.1 Dòng do gió 

1.3.2 Dao động toàn khối của nước hồ 

1.3.3 Dòng đối lưu do nhiệt 

 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

3  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.4 Thành phần hóa học của nước hồ - Chế 

độ ánh sáng và các quá trình sinh học trong 

hồ 

1.4.1 Thành phần hóa học của nước hồ 

1.4.2 Các khí trong nước hồ 

1.4.3 Các điều kiện chiếu sáng của hồ 

1.4.4 Các quá trình sinh vật 

1.4.5 Trầm tích hồ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

4  

Chương 2: HỒ NHÂN TẠO   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1 Đặc điểm của hồ nhân tạo 

2.2 Quy luật bồi lắng trong các kho nước 

2.3 Ước tính lượng phù sa đến hồ chứa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

5  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4 Ước tính lượng phù sa ra khỏi hồ 

2.5 Mô hình bùn cát hồ chứa 

2.6 Tính dung tích bồi lắng theo phương 

pháp Thomas E. Croley 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận nhóm 

CELO2, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

6  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.7 Tính dung tích bồi lắng theo phương 

pháp Borland-Miller 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, CELO4 
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2.8 Tính dung tích bùn cát theo phương 

trình vi phân 

- Sinh viên thảo 

luận nhóm  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

7  Chương 3: ĐẦM - PHÁ   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Sự hình thành đầm lầy 

3.1.1 Khái niệm đầm lầy 

3.1.2 Sự hình thành và các kiểu đầm lầy 

3.1.3 Đặc điểm cấu tạo hình thái của 

đầm lầy 

3.1.4 Lưới thủy văn đầm lầy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

8  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2 Chế độ thủy văn đầm lầy 

3.1.1 Nước chứa trong than bùn 

3.1.2 Cấu tạo của than bùn và tính chất 

của nó đối với nước  

Kiểm tra giữa kỳ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

9  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3 Các nguồn cung cấp nước cho đầm lầy 

3.3.1 Chuyển động của nước trong đất 

đá than bùn và trong bãi lầy 

3.3.2 Sự dao động mực nước ngầm 

trong bãi lầy 

3.3.3 Dòng chảy từ đầm lầy 

3.3.4 Bốc hơi từ bãi lầy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

10  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.4 Cân bằng nước của đầm lầy 

3.5 Hoạt động kinh tế vùng đầm lầy 

3.6 Đầm phá ven biển Việt Nam và vấn đề 

khai thác vùng đất ngập nước ven biển 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận nhóm 
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Tổng kết 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Học tập theo đề cương ôn tập   

 

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

Bài học 

(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

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: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Nguyễn Thanh Sơn, Thủy văn hồ, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Thanh Sơn, Giáo trình Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2006 

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. 
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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: Vũ Thị Vân Anh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 Cấn Thu Văn                           Cấn Thu Văn                             Vũ Thị Vân Anh 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA HTTT-VT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 

Tiếng Việt: Kỹ thuật lập trình 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  170114412 

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 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 29 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực hành/thực tập: 30 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 0 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: Hệ thống thông tin và Viễn thám 

 



2. Mô tả học phần (Course Description) 

 Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về thuật toán, lưu đồ, mã giả, 

chương trình, trình dịch, môi trường thực thi; các kiểu dữ liệu cơ sở, các phép toán, 

những cấu trúc điều khiển cơ bản và kỹ thuật lập trình của một ngôn ngữ lập trình. 

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 bước tổng quát để giải quyết bài toán trên 

máy tính. 

ELO5, ELO9 

CG2 Khái niệm thuật toán và các phương pháp biểu 

diễn thuật toán. 

ELO2, ELO5 

CG3 Kiến thức tổng quan về ngôn ngữ C/C++ và 

ngôn ngữ lập trình có cấu trúc. 

ELO5, ELO9 

CG4 Các kiểu dữ liệu trong C/C++: kiểu dữ liệu 

đơn, kiểu dữ liệu có cấu trúc. 

Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong 

C/C++. 

ELO5, ELO9 

CG5 Các kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C/C++. ELO5, ELO9 

 

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 được các khái niệm cơ bản về thuật 

toán và các phương pháp biểu diễn thuật 

toán. 

ELO2, ELO5 

CELO2 Sử dụng được các kiểu dữ liệu trong 

ngôn ngữ lập trình C/C++. 

ELO5, ELO9 

CELO3 Sử dụng được các cấu trúc điều khiển để 

lập trình. 

ELO5, ELO9 

CELO4 Thiết kế và sử dụng được các hàm trong 

chương trình C/C++. 

ELO5, ELO9 

CELO5 Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản 

trong lập trình.  

ELO5, ELO9 

CELO6 Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc 

nhóm tốt. 

ELO12 



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

CĐR HP 

CĐR của CTĐT 
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CELO1 L H L L H M M M M L M M M M M 

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

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

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

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

CELO6 M L L L L L L L M L M H M M M 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Giảng viên thuyết trình bài giảng, học viên nghe giảng trên lớp. Áp dụng lồng ghép 

phương pháp thảo luận, vấn đáp vào bài giảng giúp sinh viên chủ động tìm hiểu, nghiên 

cứu. Giảng viên phân tích hướng dẫn để các học viên có thể tự phát biểu và phản biện 

lẫn nhau và tìm ra câu trả lời hợp lý. 

Trong suốt quá trình học, sinh viên được cho các chủ đề thuyết trình kiến thức cho 

từng nhóm. Đối với bài tập lớn thì nhóm làm việc cùng nhau và đại diện sẽ trình bày 

cách giải quyết của nhóm. Đối với chủ đề thuyết trình thì cả nhóm tra cứu, tìm hiểu nội 

dung mà nhóm sẽ thuyết trình, sau đó phân chia công việc để cũng nhau nghiên cứu các 

nội dung. Sau đó là cùng nhau làm bài thuyết trình và từng thành viên sẽ trình bày trên 

lớp. 

Trước mỗi buổi học học viên cần đọc và tìm hiểu trước bài giảng, bài tập dựa vào 

kế hoạch giảng dạy và học liệu giảng viên gởi cho học viên, tài liệu tham khảo ở thư 

viện và trên internet. 

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: 

+ Trọng số: 40%, bao gồm: 10% chuyên cần, 10% kết quả bài tập thực hành và 

20% bài thi giữa kỳ. 

+ Hình thức thi giữa kỳ:  



Tự luận   Trắc nghiệm   Thuyết trình   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 kết thúc học phần: 

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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 Sự 

tham dự 

lớp học, 

chuyên cần 

Phẩm chất  CELO6 15 Có mặt, 

đúng và 

đủ giờ 

trên lớp 

PP quan sát 

10% A1.2 Thái 

độ học tập 

Phẩm chất CELO6 15 Tham gia 

hoạt 

động học 

tập tích 

cực 

PP quan sát 

A1.3 Bài 

thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

5 Kết quả 

các bài 

thực 

hành 

Bài tập 

10% 

A2. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.1 Bài 

thi giữa kỳ 

Kiến thức 

Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO6 

1 Kết quả 

của bài 

thi giữa 

kỳ 

PP viết 

(Trắc nghiệm 

trên giấy) 20% 

 

A3. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1 Kiến thức 

Kỹ năng 

Phẩm chất 

CELO1, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

1 Kết quả 

của bài 

thi kết 

thúc học 

phần 

Báo cáo đồ án 

môn học 

60% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

6.1. Lý thuyết 

Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

1 
CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ CẤU 

TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN. 

Phương pháp thuyết 

trình 
CELO1, 

CELO6 



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.1. Mô hình hóa bài toán thực tế 

1.2.Khái niệm về thuật toán 

1.3.Các đặc trưng của thuật toán 

1.4.Các phương pháp biểu diễn thuật 

toán 

1.5.Các cấu trúc suy luận cơ bản của 

thuật toán 

1.6.Kiểu dữ liệu – Cấu trúc dữ liệu  

1.7.Ngôn ngữ lập trình – Trình biên dịch 

 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt 

động nhóm 

Phương pháp tự học. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Vẽ mô hình thuật toán bằng 

Microsoft Visio. 

2 

CHƯƠNG 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN 

GIẢN 
Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt 

động nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO2, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1. Giới thiệu ngôn ngữ C/C++ 

2.2. Cấu trúc chương trình 

2.3. Các kiểu dữ liệu chuẩn 

2.4. Khai báo và sử dụng thư viện, hằng, 

biến. 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Cài đặt Dev C 

- Làm bài tập về nhà 

3 

CHƯƠNG 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN 

GIẢN (TIẾP THEO) 
Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt 

động nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO2, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.5. Phép toán, biểu thức, câu lệnh. 

2.6. Các lệnh đơn: Gán, Nhập và xuất dữ 

liệu. 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

4 

CHƯƠNG 3. CÁC CẤU TRÚC LỆNH 

ĐIỀU KHIỂN 
Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

CELO3, 

CELO6 
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

3.1. Cấu trúc rẽ nhánh 

3.2. Cấu trúc lựa chọn 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

5 CHƯƠNG 3. CÁC CẤU TRÚC LỆNH 

ĐIỀU KHIỂN (TIẾP THEO) 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO3, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3. Cấu trúc lặp xác định. 

3.4. Cấu trúc lặp không xác định 

3.5. So sánh các cấu trúc lệnh điều khiển. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

6 

CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH CON 

VÀ LẬP TRÌNH CẤU TRÚC. 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình cấu 

trúc. 

4.2. Chương trình con (hàm) 

4.3. Khai báo, sử dụng chương trình con 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

7 CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH CON 

VÀ LẬP TRÌNH CẤU TRÚC (TIẾP 

THEO) 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4. Chương trình con đệ quy. 

4.5. Truyền tham số. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

8 CHƯƠNG 5. KIỂU DỮ LIỆU CÓ 

CẤU TRÚC. 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

 

CELO2, 

CELO5,CE

LO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

5.1. Kiểu mảng. 



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

5.2. Kiểu con trỏ. Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

9 CHƯƠNG 5. KIỂU DỮ LIỆU CÓ 

CẤU TRÚC (TIẾP THEO) 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO2, 

CELO5, 

CELO6 A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.3. Kiểu chuỗi ký tự. 

5.4. Kiểu cấu trúc. 

5.5. Kiểu tập tin. 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

10 Chương 6. Tổ chức mã nguồn trên 

nhiều tập tin 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO5, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

6.1. Chia nhỏ chương trình thành nhiều 

file. 

6.2. Header file. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

 

6.2. Thực hành 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 

1 

Bài thực hành 1. Các thành 

phần cơ bản của ngôn ngữ 

C/C++ 

Phương pháp thực hành 

Phương pháp dạy học theo dự 

án 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO1, CELO2, 

CELO6 

1.1. Môi trường lập trình 

Dev C 

1.2. Các thành phần cơ 

bản và lệnh đơn. 



Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra của 

học phần 

2 

Bài thực hành 2. Các lệnh 

có cấu trúc 
Phương pháp thực hành 

Phương pháp dạy học theo dự 

án 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO3, CELO6 

2.1. Lệnh rẽ nhánh 

2.2. Lệnh lựa chọn 

2.3. Vòng lặp for 

2.4. Vòng lặp while 

3 Bài thực hành 3. Chương 

trình con 

Phương pháp thực hành 

Phương pháp dạy học theo dự 

án 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

 

CELO4, CELO6 

3.1. Chương trình con 

3.2. Truyền tham số 

3.3. Chương trình con đệ 

quy 

4 Bài thực hành 4. Kiểu dữ 

liệu có cấu trúc 

Phương pháp thực hành 

Phương pháp dạy học theo dự 

án 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO2, CELO5, 

CELO6 

4.1. Kiểu mảng 

4.2. Kiểu con trỏ 

4.3. Kiểu chuỗi 

4.4. Kiểu cấu trúc 

5 Bài thực hành 5. Lập trình 

với mã nguồn trên nhiều 

file 

Phương pháp thực hành 

Phương pháp dạy học theo dự 

án 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO5, CELO6 

5.1. Viết mã nguồn trên 

nhiều file. 

5.2. Viết header file. 

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 H     H 

Module 2  H    H 

Module 3   H   H 



Module 4    H H H 

Module 5  H   H H 

Module 6     H H 

Thực hành 1 H H    H 

Thực hành 2   H   H 

Thực hành 3    H  H 

Thực hành 4  H   H H 

Thực hành 5     H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. TS. Nguyễn Việt Hương, Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu, NXB 

Giáo Dục, 2008. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++, 

Addison-Wesley, 2018. 

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 3 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 phải đi học đúng giờ quy định. Sinh 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, sử dụng máy nghe nhạc, đeo tai nghe trong giờ 

học. Chỉ sử dụng điện thoại, 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, tìm kiếm thông tin khi 

thảo luận nhóm theo yêu cầu của giảng viên. 

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: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                  TRƯỞNG BỘ MÔN           NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

  

  

 ThS. Đặng Đức Trung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ 

Tiếng Việt: Phần mềm mã nguồn mở 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  170114431 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 29 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực hành/thực tập: 30 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 0 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: Hệ thống thông tin và Viễn thám 

 



2. Mô tả học phần (Course Description) 

 Môn học này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề sau: khái niệm phần 

mềm tự do, phần mềm mã nguồn mở, một số License phần mềm mã nguồn mở phổ biến, 

những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở; hiểu biết về mô hình phát triển 

phần mềm mã nguồn mở và làm quen với các môi trường, tiện ích thường được dùng để 

phát triển phần mềm mã nguồn mở. 

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 về phần mềm tự do, phần mềm 

nguồn mở, một số License phần mềm mã 

nguồn mở phổ biến, những lợi ích của việc sử 

dụng phần mềm mã nguồn mở 

ELO5, ELO9 

CG2 Trình bày được mô hình phát triển phần mềm 

mã nguồn mở. 

ELO2, ELO5 

CG3 Làm quen với môi trường và các tiện ích 

thường được dùng để phát triển phần mềm mã 

nguồn mở. 

ELO5, ELO9 

CG4 Khả năng làm chủ một trong những hệ thống 

mã nguồn mở tiêu biểu là hệ điều hành Linux 

ELO5, ELO9 

CG5 Khả năng xây dựng, phát triển và triển khai 

ứng dụng dựa trên hệ thống mã nguồn mở, và 

quản trị thành thạo hệ thống. 

ELO5, ELO9 

 

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 Nắm vững được những khái niệm và mô hình 

phát triển phần mềm mã nguồn mở, hệ điều 

hành Linux 

ELO2, ELO5 

CELO2 Hiểu vai trò của trình thông dịch lệnh và cơ 

chế lập trình kịch bản trên Linux 

ELO5, ELO9 

CELO3 Trình bày được kiến trúc cơ bản của hệ điều 

hành PLO3 Linux 

ELO5, ELO9 

CELO4 Vận dụng ngôn ngữ lập trình kịch bản để tự 

động hóa các thao tác quản trị máy tính Linux 

ELO5, ELO9 



CELO5 Sử dụng được một hệ thống quản lý phiên 

bản mã nguồn mở để quản lý mã nguồn mở 

cho dự án phát triển phần mềm mã nguồn mở 

ELO5, ELO9 

CELO6 Có ý thức không vi phạm bản quyền phần 

mềm khi cài đặt phần mềm lên máy tính 

ELO13, ELO14 

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

CĐR HP 

CĐR của CTĐT 
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CELO1 L H L L H M M M M L M M M M M 

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

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

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

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

CELO6 M L L L L L L L M L M M H H M 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Giảng viên thuyết trình bài giảng, học viên nghe giảng trên lớp. Áp dụng lồng ghép 

phương pháp thảo luận, vấn đáp vào bài giảng giúp sinh viên chủ động tìm hiểu, nghiên 

cứu. Giảng viên phân tích hướng dẫn để các học viên có thể tự phát biểu và phản biện 

lẫn nhau và tìm ra câu trả lời hợp lý. 

Trong suốt quá trình học, sinh viên được cho các chủ đề thuyết trình kiến thức cho 

từng nhóm. Đối với bài tập lớn thì nhóm làm việc cùng nhau và đại diện sẽ trình bày 

cách giải quyết của nhóm. Đối với chủ đề thuyết trình thì cả nhóm tra cứu, tìm hiểu nội 

dung mà nhóm sẽ thuyết trình, sau đó phân chia công việc để cũng nhau nghiên cứu các 

nội dung. Sau đó là cùng nhau làm bài thuyết trình và từng thành viên sẽ trình bày trên 

lớp. 

Trước mỗi buổi học học viên cần đọc và tìm hiểu trước bài giảng, bài tập dựa vào 

kế hoạch giảng dạy và học liệu giảng viên gởi cho học viên, tài liệu tham khảo ở thư 

viện và trên internet. 

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: 

+ Trọng số: 40%, bao gồm: 10% chuyên cần, 10% kết quả bài tập thực hành và 

20% bài thi giữa kỳ. 

+ Hình thức thi giữa kỳ:  

Tự luận   Trắc nghiệm   Thuyết trình   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 kết thúc học phần: 

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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 Sự 

tham dự 

lớp học, 

chuyên cần 

Phẩm chất  CELO6 15 Có mặt, 

đúng và 

đủ giờ 

trên lớp 

PP quan sát 

10% A1.2 Thái 

độ học tập 

Phẩm chất CELO6 15 Tham gia 

hoạt 

động học 

tập tích 

cực 

PP quan sát 

A1.3 Bài 

thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

5 Kết quả 

các bài 

thực 

hành 

Bài tập 

10% 

A2. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.1 Bài 

thi giữa kỳ 

Kiến thức 

Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO6 

1 Kết quả 

của bài 

thi giữa 

kỳ 

PP viết 

(Trắc nghiệm 

trên giấy) 20% 

 

A3. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 60ph Kiến thức 

Kỹ năng 

Phẩm chất 

CELO1, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

1 Kết quả 

của bài 

thi kết 

thúc học 

phần 

Báo cáo đồ án 

môn học 

60% 

 

 



6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

 

Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

1 

CHƯƠNG 1. CƠ BẢN VỀ HỆ 

THỐNG LINUX 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt 

động nhóm 

Phương pháp tự học. 
CELO1, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.1. Chuẩn bị trước khi cài đặt.  

1.2. Đĩa cứng và phân vùng đĩa.  

1.3. Quy tắc kiểm soát đĩa của linux.  

1.4. Tìm hiểu quá trình khởi chạy linux 

với các hdh khác.  

1.5. Đường dẫn và cách truy suất ổ đĩa 

trong linux.  

1.6. Tương tác vối hệ thống linux và cơ 

chế đăng nhập.  

1.7. Kết chương. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

2 

CHƯƠNG 2 CÁC TẬP LỆNH LINUX Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt 

động nhóm 

Phương pháp tự học. CELO2, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1. So sánh DOS/WINDOW và Linux.  

2.2. Kiến trúc linux.  

2.3. Casv thư mục trên linux.  

2.4. Phân quyền bảo vệ và truy suất dữ 

liệu.  

2.5. Điều khiển tiến trình.  

2.6. Tập lệch cơ bản linux.  

2.7. Trình quản lý file mục  

2.8. Các tập tin khởi động.  

2.9. Kết chương. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

3 

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH HỆ VỎ Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 
CELO2, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1. Linux và shell.  

3.2. Sử dụng shell như ngôn ngữ lập 

trình.  



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

3.3. Cú pháp ngôn ngữ shell.  

3.4. Dò lỗi.  

3.5. Hiển thị màu sắc.  

3.6.xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ 

script 

3.7. Kết chương. 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt 

động nhóm 

Phương pháp tự học. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

4 

CHƯƠNG 4: NHẬP MÔN LẬP 

TRÌNH TRÊN LINUX 
Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO3, 

CELO6 
 A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1. Linux và unix.  

4.2. Cộng đồng mã nguồn mở GNU và 

các sản phẩm miễn phí. 

4.3. Lập trình trên linux.  

4.4. Chương trình unix và linux.  

4.5. Chương trình linux đầu tay 

helloword.c. 

4.6. Tìm trọ giúp về trình biên dịch.  

4.7. Phát triển chương trình với ngôn ngữ 

c. 

4.8. Thư viện liên kết trên linux.  

4.9. Kết chương. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

5 CHƯƠNG 5. XỬ LÝ FILE VÀ THƯ 

MỤC 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO3, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1. Tổng quan về cấu trúc hệ thống file 

trong linux.  

5.2. Các cách xử lý file trong linux.  

5.3. Thư viện xuất nhập chuẩn.  

5.4. Hàm truy xuất cấp thấp.  

5.5. Kêt hợp truy xuất file theo luồng và 

truy xuất cấp thấp.  

5.6. Xử lý thư mục.  

5.7. Ảnh xạ file vào vùng nhớ.  

5.8. Kết chương. 



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

6 

CHƯƠNG 6. TƯƠNG TÁC VỚI MÔI 

TRƯỜNG LINUX 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 
 A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

6.1. Đổi số truyền cho chương trình  

6.2. Biến môi trường. 

6.3. Thời gian và ngày tháng.  

6.4. Tạo file tạm.  

6.5. Thông tin về người dùng.  

6.6. Lưu thông tin trên file log.  

6.7. Kết chương. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

7 CHƯƠNG 7. LẬP TRÌNH TRÊN 

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI. 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

7.1. Đọc ghi trên thiết bị đầu cuối termial 

7.2. Xử lý chuyển hướng kết suất.  

7.3. Nói chuyện và giao tiếp với termial.  

7.4. Trình điều khiển termial và giao tiếp 

chung cho termial.  

7.5. Phát hiện phím nhấn.  

7.6. Giả termial.  

7.7. Kết chương 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

8 CHƯƠNG 8. XỬ LÝ MÀN HÌNH. 

BÀN PHÍM. MÀU SẮC 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

 

CELO2, 

CELO5,CE

LO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

8.1. Biên dịch chương trình và thư viện.  

8.2. Khái niệm cơ bản.  

8.3. Khởi tạo và kết thúc.  

8.4. Triết xuất ra màn hình.  

8.5. Đọc từ màn hình  



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

8.6. Xóa màn hình.  

8.7. Di chuyển cursor. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

9 CHƯƠNG 8. XỬ LÝ MÀN HÌNH. 

BÀN PHÍM. MÀU SẮC (tiếp theo) 

Phương pháp thuyết 

trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO2, 

CELO5, 

CELO6 
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

8.8. Thuộc tính của kí tự. 

8.9. Xử lý cửa sổ.  

8.10. Keypard  

8.11. Màu sắc.  

8.12. Xây dựng ứng dụng.  

8.13. Kết chương  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

10 CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ BỘ NHỚ VÀ 

KHÓA FILE 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO5, 

CELO6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

9.1. Quản lý bộ nhớ của linux và unix  

9.2. Cấp phát vùng nhớ giản đơn.  

9.3. Cấp phát vùng nhớ lớn.  

9.4. Vùng lớn được bảo vệ.  

9.5. Truy xuất con trỏ null.  

9.6. Giải phóng vùng nhớ.  

9.7. Các hàm cấp phát bộ nhớ khác.  

9.8. Khóa file.  

9.9. Kết chương. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

11 

CHƯƠNG 10: XỬ LÝ TIẾN TRÌNH 

TRONG LINUX 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

10.1. Khái quauts về tiến trình trong 

linux.  

10.2. Cách hoạt động của tiến trình  

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

CELO5, 

CELO6 



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

10.3. Cấu trúc của tiến trình.  

10.4. Tạo lập tiến trình.  

10.5. Đọc thông tin các tiến trình hiện 

có. 

10.6. Kết chương. 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

  

12 CHƯƠNG 11: LẬP TRÌNH ĐA 

TUYẾN 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

11.1. Tuyến là gì tại sao phải dùng tuyến. 

11.2. Kiểm tra thư viện hỗ trọ tuyến.  

11.3 tạo lập hủy tuyến.  

11.4. Chờ tuyến kết thúc.  

11.5. Đồng bộ hóa tuyến với đối tượng 

mutex  

11.6. Đồng bộ qua điều kiện.  

11.7. Đồng bộ tuyến với semaphore.  

11.8. Đặt thuộc tính cho tuyến.  

11.9. Hủy bỏ và chấm dứt tuyến.  

11.10. Kết chương. 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO5, 

CELO6 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

  

13 CHƯƠNG 12: GIAO TIẾP GIỮA 

CÁC TIẾN TRÌNH 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

12.1. Sự cần thiết giao tiếp giữa các tiến 

trình  

12.2.xử lý tín hiệu.  

12.3. Giao tiếp thông qua pipe.  

12.4. Giao tiếp giữa các tiến trình theo 

IPC. 

12.5. Giao tiếp bằng hàng đợt thông 

điệp.  

12.6. Giao tiếp đồng bộ với semaphore  

12.7. Sử dụng vùng nhớ chung.  

12.8. Các lệnh IPC cảu linux.  

12.9. Giao tiếp bằng socket  

12.10. Kết chương. 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO5, 

CELO6 



Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

  

14 CHƯƠNG 13: CÁC CÔNG CỤ HỖ 

TRỌ LẬP TRÌNH 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

13.1. Vấn đề gặp phải khi quản lý nhiều 

file nguồn  

13.2. Chương trình make và tập tin 

makefile  

13.3. Kiểm soát mã nguồn với công cụ 

CVS 

13.4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn  

13.5. Phân phối chương trình  

13.6. Kết chương. 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO5, 

CELO6 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

  

15 Chương 14: Lập trình pascal trên 

linux 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

14.1. Cài đặt trình phiên dịch pascall trên 

linux  

14.2. Giới thiệu về unit của pascal dùng 

trên linux  

14.3. Unit CRT  

14.4. Unit DOT  

14.5. Unit graph  

14.6. Unit printer  

14.7. Unit linux  

14.8. Unit IPC  

14.9. Unit socket  

14.10. Unit GPM  

14.11. Thư viện liên kết động cho linux 

viết bằng pascal  

14.12. Kết chương 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa 

trên vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

Phương pháp tự học. 

CELO5, 

CELO6 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Ôn tập 

- Làm bài tập về nhà 

  

 

 



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 H     H 

Module 2  H    H 

Module 3   H   H 

Module 4    H H H 

Module 5  H   H H 

Module 6     H H 

Module 7 
H H    H 

Module 8 
  H   H 

Module 9 
   H  H 

Module 10 
 H   H H 

Module 11 
    H H 

Module 12 
    H H 

Module 13 
    H H 

Module 14 
    H H 

Module 15 
    H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lập trình Linux tập 1, NXB Giáo Dục, 

2001. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hồ Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng, Giáo trình 

lập trình ứng dụng Web, NXB Xây dựng, 2019.  

2. Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh, Giáo trình Phát triển ứng dụng web, NXB 

Đại học Quốc Gia, 2019.  

3. Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Sang, Trần Mạnh Hà, Giáo trình 

ứng dụng web cho TMĐT trên Netbeans, NXB Xây Dựng, 2017.  



4. Phạm Thế Bảo, Objecttive-C – Ngôn ngữ lập trình thiết bị di động trên nền tảng 

iOS, NXB Phương Đông, 2016. 

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 3 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 phải đi học đúng giờ quy định. Sinh 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, sử dụng máy nghe nhạc, đeo tai nghe trong giờ 

học. Chỉ sử dụng điện thoại, 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, tìm kiếm thông tin khi 

thảo luận nhóm theo yêu cầu của giảng viên. 

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: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                  TRƯỞNG BỘ MÔN           NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐO ĐẠC THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐO ĐẠC THỦY VĂN 

Tiếng Việt: Đo đạc thủy văn 

Tiếng Anh: Hydrometry 

Mã số học phần:  131214082 

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: 29 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 30 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Thủy văn đại cương 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khảo sát xây dựng trạm 

thủy văn, đo và tính toán mực nước, đo tốc độ và tính lưu lượng nước, đo hàm lượng 

chất lơ lửng và tính lưu lượng chất lơ lửng, các phương pháp giản hóa trong đo đạc 

thủy văn, giới thiệu để học sinh nắm được những máy móc hiện đại như máy đo lưu 

lượng nước ADCP, máy đo sâu tự động. 

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 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong 

việc khảo sát xây dựng trạm thủy văn, đo đạc, tính 

toán các yếu tố thủy văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về áp dụng 

được những kiến thức đã học để thực hành đo đạc, 

xử lý tính toán các yếu tố thủy văn 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO4, ELO10 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng viết và trình bày văn 

bản, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số 

thuật ngữ Anh văn chuyên ngành căn bản 

ELO1, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

ELO14, ELO15,   

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 Hiểu rõ vai trò, vị trí công tác và các nhiệm vụ của quan 

trắc viên thủy văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Tổ chức khảo sát lựa chọn đoạn sông đặt trạm thủy văn. ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO4, ELO10 

CELO3 Tố chức đo đạc, tính toán mực nước, nhiệt độ nước sông, 

lưu lượng nước, lưu lượng chất lơ lửng. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO4, ELO10 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng giao 

tiếp, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15,  

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

CĐR của CTĐT 
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CELO1 M H H H M M M H M M M M M M M 

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Trắc nghiệm và Tự 

luận 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

4/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

5/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4, 

chương 5, 

chương 6 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT XÂY DỰNG TRẠM 

THỦY VĂN   

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Khái niệm chung 

1.1.1 Giới thiệu môn học, định nghĩa 

và phân loại  

1.1.2 Phân cấp và nhiệm vụ của từng 

loại trạm thủy văn 

1.2 Khảo sát  

1.2.1 Yêu cầu chọn đoạn sông đặt trạm 

thủy văn 

1.2.2 Xác định chiều dài đoạn sông đặt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 
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trạm 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Nội dung khảo sát đoạn sông đặt trạm 

1.3.1 Nội dung các bước khảo sát 

1.3.2 Báo cáo tổng kết công tác khảo sát 

1.4 Xây dựng trạm đo lưu lượng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO2, CELO5 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3 

CHƯƠNG 2: ĐO MỰC NƯỚC, NHIỆT ĐỘ 

NƯƠC 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1 Khái niệm, mục đích ý nghĩa của việc quan 

trắc mực nước 

2.2  Các loại công trình và thiết bị quan trắc 

mực nước 

2.2.1 Các loại công trình quan trắc mực 

nước 

       

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

- Làm bài tập về nhà: Tìm hiểu mạng lưới 

trạm thủy văn ở Việt Nam, tìm hiểu các 

loại công trình quan trắc tại các trạm 

thủy văn. 

  

4  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2.2 Thiết bị quan trắc mực nước 

2.3 Quan trắc và tính toán mực nước 

2.3.1 Các phương pháp quan trắc mực 

nước  

2.3.2 Các chế độ quan trắc mực nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

- Làm bài tập về nhà: Tìm hiểu chế độ và 

phương pháp quan trắc mực nước tại các 

trạm thủy văn ở Việt Nam 

  

5  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3.3 Hiệu chỉnh và tính toán số đo mực 

nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 
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2.4 Đo nhiệt độ nước 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

- Tìm hiểu về một trạm thủy văn cụ thể 

nào đó (Vị trí địa lý, lịch sử trạm đo, 

đoạn sông đặt trạm, chế độ nước sông, 

công trình quan trắc, chế độ đo đạc….) 

- Làm bài tập về nhà: cho số liệu thực đo 

mực nước tại trạm. Yêu cầu tính toán và 

thống kê các đặc trưng mực nước. 

  

6  

CHƯƠNG 3: QUAN TRẮC VÀ TÍNH 

TOÁN NHIỆT ĐỘ NƯỚC 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1  Khái niệm, mục đích ý nghĩa của việc quan 

trắc nhiệt độ nước 

3.2  Quan trắc nhiệt độ nước 

     3.2.1  Vị trí quan trắc nhiệt độ nước 

     3.2.2  Chế độ quan trắc 

     3.2.3  Phương pháp quan trắc 

3.3 Tính toán và thống kê các đặc trưng nhiệt 

độ nước 

     3.3.1.  Tính nhiệt độ nước trung bình ngày 

     3.3.2.  Tính nhiệt độ nước trung bình tháng 

     3.3.3.  Tính nhiệt độ nước trung bình năm 

     3.3.4.  Thống kê các  đặc trưng nhiệt độ 

nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập về nhà: Cho số liệu nhiệt độ nước 

thực đo tại một trạm thủy văn. Yêu cấu tính 

toán và thống kê các đặc trưng nhiệt độ nước 

  

7  CHƯƠNG 4. ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN 

LƯU LƯỢNG NƯỚC   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

4.1 Khái niệm chung 

4.2 Đo lưu lượng nước trong vùng sông không 

ảnh hưởng thủy triều 

4.2.1 Đo và tính diện tích mặt cắt ngang 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

8  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

4.2.1 Đo và tính diện tích mặt cắt ngang 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

CELO1, 

CELO2, CELO5 
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(tiếp) Powerpoint 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

9  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.2.2 Đo lưu tốc bằng máy lưu tốc kế - tính 

lưu lượng nước 

 
CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

10  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.2.2 Đo lưu tốc bằng máy lưu tốc kế - tính 

lưu lượng nước (tiếp) 

 
CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

11  A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Đo lưu lượng nước vùng sông ảnh hưởng thủy 

triều 

4.3.1 Khái niệm chung 

4.3.2 Đo lưu lưu lượng nước trong thời kỳ 

chịu ảnh hưởng triều mạnh 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

- Cho số liệu thực đo tại trạm. Tính các 

đặc trưng dòng triều. 

  

12  A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3.2 Đo lưu lưu lượng nước trong thời kỳ 

chịu ảnh hưởng triều mạnh (tiếp) 

4.3.3 Đo lưu lưu lượng nước trong thời kỳ 

chịu ảnh hưởng triều yếu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

- Cho số liệu thực đo tại trạm. Tính các 

đặc trưng dòng triều. 

  

13 A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

4.4 Đo lưu lượng nước trực tiếp bằng máy 

ADCP Sonte 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 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 

14 CHƯƠNG 5. ĐO ĐẠC VÀ TÍNH LƯU 

LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

5.1 Khái niệm, nguồn gốc, các đặc trưng cơ bản 

của các lơ lửng 

5.2 Các thiết bị lấy mẫu và đo đạc lưu lượng chất 

lơ lửng 

5.2.1 Các thiết bị lấy mẫu chất lơ lửng 

5.2.2 Đo đạc lưu lượng chất lơ lửng 

5.2.3 Các phương pháp lấy mẫu chất lơ 

lửng 

5.3 Tính lưu lượng chất lơ lửng 

5.3.1 Tính lưu lượng chất lơ lửng bằng 

phương pháp phân tích 

5.3.2 Tính lưu lượng chất lơ lửng bằng 

phương pháp đồ giải 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

- Làm bài tập về nhà: Cho số liệu thực đo 

lưu lượng chất lơ lửng tại một trạm thủy văn. 

Yếu cầu tính các đặc trưng của ca đo 

  

15 CHƯƠNG 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢN 

HÓA TRONG ĐO ĐẠC THỦY VĂN   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

6.1 Đặt vấn đề giản hóa trong đo đạc 

6.2 Phương án đo đơn giản 

6.3 Phương án đo lũ cao 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H H M L M 

Module 2.  M H M L M 

Module 3.  M H M M M 

Module 4.  H M H H M 

Module 5.  M M H H M 

Module 6.  M M H M M 
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Module 7.  M H H H M 

Module 8.  M H H H M 

Module 9.  M H H H M 

Module 10.  H M H M M 

Module 11.  H H M L M 

Module 12.  M H M M M 

Module 13.  M H M H M 

Module 14.  M H M H M 

Module 15.  H M H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 1. Bài giảng Đo đạc thủy văn – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP 

HCM. 

2. Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng, Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông, 94 TCN 1 – 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. 



10 

 

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 Tuyết 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                          Nguyễn Thị Tuyết 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CHỈNH BIÊN THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: CHỈNH BIÊN THỦY VĂN  

Tiếng Việt: Chỉnh biên thủy văn  

Tiếng Anh: Hydrologycal Data Processing 

Mã số học phần:  131214153 

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: 44 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Đo đạc thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những phương pháp 

để chỉnh lý tài liệu thủy văn. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và các 

phương pháp giúp sinh viên lập kế hoạch chỉnh biên 

thuỷ văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10 

CG2 Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng áp dụng 

kiến thức đã học để chỉnh biên các yếu tố thủy văn 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích thông tin, 

viết báo cáo, thuyết trình, làm việc theo nhóm, kỹ 

năng giao tiếp, một số thuật ngữ Anh văn chuyên 

ngành căn bản 

 

ELO1, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

ELO14, ELO15,  

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 Hiểu rõ các phương pháp chỉnh biên thủy văn bằng 

phương pháp truyền thống và bằng hệ chương trình chỉnh 

lý tài liệu thủy văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10 

CELO2 Lập kế hoạch chỉnh biên thuỷ văn ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Chỉnh biên được tài liệu mực nước, lưu lượng nước và 

chất lơ lửng 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO4 Kỹ năng làm việc nhóm, ý thức được ý nghĩa khoa học và 

ý nghĩa thực tiễn của số liệu thuy văn và công tác chỉnh 

biên thủy văn 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

ELO13 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M M H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Trắc nghiệm và Tự 

luận 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

4/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

CHƯƠNG 1 - MỞ  ĐẦU   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Khái niệm về chỉnh biên tài liệu thủy 

văn 

1.2 Lịch sử phát triển của môn học và 

nhiệm vụ của môn học 

1.3 Biên tập tài liệu chỉnh biên 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  
CHƯƠNG 2. CHỈNH BIÊN TÀI LIỆU 

MỰC NƯỚC                        
 

CELO1, 

CELO2, CELO5 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Ý nghĩa của công tác chỉnh biên tài liệu 

mực nước 

2.2 Những tính chất của sự thay đổi mực nước 

trong sông 

2.2.1 Tính chất chung 

2.2.2 Tính chất đặc biệt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.3 Chỉnh biên tài liệu mực nước 

2.3.1 Nguyên tắc chung 

2.3.2 Chỉnh biên mực nước vùng sông 

không ảnh hưởng thủy triều 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3.2 Chỉnh biên mực nước vùng sông 

không ảnh hưởng thủy triều (tiếp) 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3.2 Chỉnh biên mực nước vùng sông 

không ảnh hưởng thủy triều (tiếp) 

2.3.3 Chỉnh biên mực nước vùng sông ảnh 

hưởng thủy triều 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6 

CHƯƠNG 3. CHỈNH BIÊN TÀI LIỆU LƯU 

LƯỢNG NƯỚC 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Khái niệm chung về công tác chỉnh biên lưu 

lượng nước 

3.1.1 Mục đích ý nghĩa về công tác chỉnh biên 

lưu lượng nước 

3.1.2 Nội dung các bước chỉnh biên tài liệu 

lưu lượng nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2  Chỉnh biên lưu lượng nước vùng sông không 

ảnh hưởng thủy triều 

3.2.1 Chỉnh biên lưu lượng nước khi quan 

hệ Q = f(H) ổn định 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

8 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2.1 Chỉnh biên lưu lượng nước khi quan hệ 

Q = f(H) ổn định (tiếp) 

3.2.2. Chỉnh biên lưu lượng nước khi trạm đo 

ảnh hưởng lũ lên xuống 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

9 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2.2. Chỉnh biên lưu lượng nước khi trạm đo 

ảnh hưởng lũ lên xuống (tiếp) 

Kiểm tra giữa kì 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

10 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2.3 Chỉnh biên lưu lượng nước khi trạm 

đo ảnh hưởng bồi xói 

3.2.4 Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước 

khi trạm đo ảnh hưởng nước vật 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2.4 Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước 

khi trạm đo ảnh hưởng nước vật (tiếp) 

3.2.5 Chỉnh biên lưu lượng nước khi trạm 

đo ảnh hưởng hỗn hợp và các nhân tố đặc biệt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3  Chỉnh biên lưu lượng nước vùng sông ảnh 

hưởng thủy triều 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 
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3.3.1 Khái niệm chung 

3.3.2 Chỉnh biên tài liệu lượng triều trong 

thời kỳ ảnh hưởng thuỷ triều mạnh 

3.3.3 Chỉnh biên lưu lượng trong thời kỳ 

ảnh hưởng thuỷ triều yếu 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13 

CHƯƠNG 4: CHỈNH BIÊN TÀI LIỆU 

CHẤT LƠ LỬNG 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Khái niệm chung 

4.1.1 Khái niệm chung và nguồn gốc bùn 

cát 

4.1.2 Tính chất chung của sự thay đổi bùn 

cát trong sông 

4.2  Nội dung công tác chỉnh biên lưu lượng 

chất lơ lửng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

14 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.2  Nội dung công tác chỉnh biên lưu lượng 

chất lơ lửng (tiếp) 

Thảo luận + Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

15 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Thảo luận + Bài tập 

- GV 

hướng dẫn 

bài tập 

- Sv thảo 

luận và trình 

bày 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập về nhà. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 
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Module 2.  M H M L M 

Module 3.  M M H M M 

Module 4.  M M H M M 

Module 5.  M H H M M 

Module 6.  M M H H M 

Module 7.  H H M M M 

Module 8.  M M H M M 

Module 9.  M M H M M 

Module 10.  M M H M M 

Module 11.  M M H M H 

Module 12.  M M H M M 

Module 13.  M M H H M 

Module 14.  M M H H M 

Module 15.  H M H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Bùi Thị Hiếu, Bài giảng chỉnh biên thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường TP Hồ Chí Minh, 2008 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Tất Túc, Giáo trình đo đạc và chỉnh biên số liệu Thủy văn, NXB Xây 

dựng, 2006. 

2. Quy phạm đo đạc chỉnh biên của ngành thủy văn. 

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 4 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: ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

   Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                            Nguyễn Thị Tuyết 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: ĐỒ ÁN CHỈNH BIÊN THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỒ ÁN CHỈNH BIÊN THỦY VĂN  

Tiếng Việt: Đồ án Chỉnh biên thủy văn  

Tiếng Anh: Hydrological Data Processing Project 

Mã số học phần:  131214013 

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: 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: … giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

chỉnh biên thuỷ văn; một số phương pháp chỉnh biên thủy văn giúp sinh viên hoàn thành 

được một đồ án 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 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản cơ bản 

về chỉnh biên các yếu tố thủy văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết các 

bài toán chỉnh biên thủy văn của một trạm thủy văn 

khi có đầy đủ tài liệu. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng viết và trình bày văn 

bản, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số 

thuật ngữ Anh văn chuyên ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

ELO14, ELO15, 

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 Hiểu rõ phương pháp xây dựng một phương pháp chỉnh 

biên thủy văn của một tram thủy văn khi có đầy đủ tài 

liệu 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10 

CELO2 Áp dụng phương pháp để giải quyết được các bài toán 

chỉnh biên thủy văn thực tế đơn giản 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Đánh giá được kết quả tính toán của một phương pháp 

chỉnh biên 
ELO6, ELO7, ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao 

lòng yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, , 

ELO13 

 

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

CĐR HP 

CĐR của CTĐT 
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L
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4

 

E
L
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5

 

E
L

O
6

 

E
L
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L
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L
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1
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L
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L
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1
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L
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1
3

 

E
L
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1
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E
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CELO1 L H H H M M M H M H M M M M L 

CELO2 L M M M H H H H M M M L L L L 
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CELO3 L M M M M H H H M M M L L L L 

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp suy nghĩ  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Làm đồ án 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

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 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: 

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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá bảo 

vệ đồ án 

A1.1 : 

Hình thức 

Trình bày 

báo cáo đồ 

án (thời 

gian, hình 

CELO4 1 lần đánh 

giá/ đánh giá 

bảo vệ đồ án 

Đúng thời 

gian (15 

phút) 

Hình thức 

trình bày 

PP quan sát 

50% 
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thức thể 

hiện…) 

powerpoint 

(đẹp rõ 

ràng, khoa 

hoc) 

Hình thức 

thể hiện 

(trình bày 

to, rõ ràng) 

A1.2 : Nội 

dung 

kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực toàn 

khóa 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. 

Đánh 

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 

chuẩn xác, 

tính thực 

tiễn 

Tính sáng 

tạo và khả 

năng thực 

hiện đồ án  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 lần đánh 

giá / đánh giá 

đồ án 

trình bày 

chi tiết, 

chính xác, 

khoa học, 

logic, rõ 

ràng, sinh 

động, hiệu 

quả 

PP quan sát 
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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 

A/ Các nội dung giảng dạy: 6tiết    

1. Chỉnh biên tài liệu mực nước  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

- GV hướng dẫn 

SV các nội dung 

tính toán, SV tính 

toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan 

trong đồ án. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 3 

  

2 

A/ Các nội dung giảng dạy: 6tiết    

2. Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước 

khi trạm đo có quan hệ Q = f (H) ổn định 

 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

- GV hướng dẫn 

SV các nội dung 

tính toán, SV tính 

toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan 

trong đồ án. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 4 
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3 

A/ Cácnội dung giảng dạy: 6tiết    

3. Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước khi 

trạm đo có quan hệ Q = f (H) vòng lũ 

 

 

 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

- GV hướng dẫn 

SV các nội dung 

tính toán, SV tính 

toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan 

trong đồ án. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

- Đọc trước giáo trình mục 5 

  

4 

A/ Các nội dung giảng dạy: 6tiết    

4. Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước khi 

trạm đo có quan hệ Q = f (H) ảnh hưởng 

bồi xói 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

- GV hướng dẫn 

SV các nội dung 

tính toán, SV tính 

toán và hoàn thiện 

các nội dung liên 

quan trong đồ án. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

- Đọc trước giáo trình mục 5 và 6 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy: 6tiết    

5. Chỉnh biên tài liệu chất lơ lửng 
- Thuyết trình 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 
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- Trình chiếu 

Powerpoint  

- GV hướng dẫn 

SV các nội dung 

tính toán, SV tính 

toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan 

trong đồ án. 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 5 

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR 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 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Phạm Văn Vân, Bài giảng chỉnh biên thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội, 2010. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Đỗ Tất Túc, Giáo trình đo đạc và chỉnh biên số liệu Thủy văn, NXB Xây dựng, 

2006. 

Quy phạm đo đạc chỉnh biên của ngành thủy văn. 

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. Nguyễn Thị Tuyết 

10. Ngày phê duyệt: …………………..  

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: DỰ BÁO THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: DỰ BÁO THỦY VĂN  

Tiếng Việt: Dự báo thủy văn  

Tiếng Anh: Hydrological Forecasting 

Mã số học phần:  131214014 

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: 40 tiết 

Số tiết bài tập: 5 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự báo thuỷ văn; một 

số phương pháp, mô hình dự báo thủy văn và khả năng ứng dụng trong dự báo thủy văn 

hạn ngắn, hạn vừa và hạn dài phục vụ phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về dự báo thuỷ 

văn; áp dụng được một số phương pháp, mô hình dự 

báo thủy văn để giải quyết các bài toán dự báo thủy 

văn 

ELO2, ELO3,  

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giúp sinh viên 

hiểu và phân tích quy luật hình thành, biến đổi của 

nước trên lưu vực, trong sông 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích thông tin, 

viết báo cáo, thuyết trình, làm việc theo nhóm, kỹ năng 

giao tiếp, một số thuật ngữ Anh văn chuyên ngành căn 

bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, 

ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

ELO14, 

ELO15, 

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 Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về dự báo thuỷ văn; phương 

pháp, mô hình dự báo thủy văn. 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng được một số phương pháp, mô hình dự báo thủy 

văn để giải quyết các bài toán dự báo thủy văn 

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO8 

CELO3 Phân tích quy luật hình thành, biến đổi của nước trên lưu 

vực, trong sông 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Kỹ năng làm việc nhóm, ý thức được ý nghĩa khoa học và ý 

nghĩa thực tiễn của thông tin dự báo 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

6/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4, 

chương 5 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

MỞ ĐẦU   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1. Khái niệm và phân loại dự báo thủy văn 

2. Lịch sử phát triển của môn học và vấn đề 

hợp tác Quốc tế - Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 
CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ SAI SỐ DỰ BÁO 

THỦY VĂN 

1.1 Khái niệm về sai số dự báo 

1.2 Phương pháp đánh giá sai số 
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1.2.1 Đánh giá sai số dự báo yếu tố 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2.2 Đánh giá sai số phương án 

1.2.3 Đánh giá kết quả dự báo phục vụ 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO DÒNG CHẢY 

THEO QUY LUẬT CHUYỂN ĐỘNG CỦA 

NƯỚC TRONG SÔNG 

2.1 Lý thuyết chuyển động sóng lũ 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Làm bài tập 

 

3  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.2 Ảnh hưởng của độ đốc phụ gia 

2.3 Phương trình lưu lượng, mực nước tương 

ứng 

2.3.1 Phương trình lưu lượng tương ứng 

2.3.2 Phương trình mực nước tương ứng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4 Lập phương án dự báo bằng phương pháp 

lưu lượng, mực nước tương ứng 

2.4.1 Xác định thời gian truyền lũ trên đoạn sông 

không nhánh 

2.4.2 Lập phương án dự báo bằng phương 

pháp lưu lượng, mực nước tương ứng cho 

đoạn sông không nhánh lớn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 
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2.5 Dự báo ở đoạn sông có nhánh 

2.5.1 Xác định thời gian truyền lũ trên đoạn 

sông có nhánh 

2.5.2 Xây dựng biểu đồ dự báo 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới 

thiệu 

  

5  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.6 Điều kiện sử dụng phương pháp lưu lượng, 

mực nước tương ứng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

CHƯƠNG 3. DỰ BÁO BẰNG  PHƯƠNG 

PHÁP TÍNH GẦN ĐÚNG DÒNG KHÔNG 

ỔN ĐỊNH 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

3.2 Xác định đường lượng trữ nước trong sông 

3.2.1 Tính lượng trữ theo tài liệu địa hình 

3.2.2 Tính lượng trữ theo tài liệu thủy 

văn 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.3 Đặc điểm chung của đường lượng trữ trong 

sông 

3.4 Dự báo dòng chảy theo lượng trữ 

3.4.1 Tính đường lượng trữ nước 

3.4.2 Dự báo theo đường lượng trữ kinh 

nghiệm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: - Thuyết trình CELO1, 

CELO2, 
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3.5 Dự báo theo chỉ số lượng trữ nước trong 

sông 

3.5.1 Chỉ số lượng trữ nước trong sông 

3.5.2 Xây dựng quan hệ dự báo 

3.6 Phương pháp đoạn sông đặc trưng 

3.6.1 Đoạn sông đặc trưng và phương 

pháp tính chiều dài đoạn sông đặc trưng 

3.6.2 Phương trình dự báo trên đoạn 

sông đặc trưng 

3.6.3 Phương pháp Muskingum-Cung 

3.6.4 Quan hệ giữa phương pháp 

Muskingum và phương pháp đoạn sông đặc trưng 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài tập  

- GV hướng 

dẫn bài tập 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

9  

CHƯƠNG 4. DỰ BÁO DÒNG CHẢY TỪ 

MƯA 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Cơ sở vật lý của phương pháp mưa – dòng 

chảy 

4.2 Lý thuyết gần đúng về dòng chảy sườn dốc 

4.2.1 Lý thuyết gần đúng về dòng chảy 

sườn dốc của Velikhanôv 

4.2.2 Lý thuyết gần đúng về dòng chảy 

sườn dốc của Bephani 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:    
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- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

10  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Công thức căn nguyên dòng chảy 

4.4 Tính tổng lượng dòng chảy từ mưa 

4.4.1 Tính lượng mưa bình quân trên lưu 

vực 

4.4.2 Xây dựng quan hệ tương quan mưa 

rào – dòng chảy 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Làm bài tập 

  

11  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.5 Tính đường quá trình dòng chảy 

4.5.1 Phương pháp đường đẳng thời 

4.5.2 Phương pháp đường đơn vị 

Sherman 

4.5.3 Đường đơn vị có thời đoạn mưa 

khác nhau 

4.6  Một số mô hình mưa rào - dòng chảy trong dự báo 

thủy văn 

4.6.1 Vai trò của mưa dự báo, mưa số trị 

trong dự báo thủy văn 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.6.2 Mô hình tham số tập trung TANK, 

NAM 

4.6.3  Mô hình tham số phân bố MARINE 

4.6.4  Mô hình tham số phân bố WETSPA 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:    
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- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

13  

CHƯƠNG 5. DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN 

VỪA, HẠN DÀI 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1 Khái niệm chung và hình thức phát báo thủy 

văn hạn vừa, hạn dài 

5.2 Cơ sở của phương pháp dự báo hạn vừa 

5.2.1 Phân loại phương pháp dự báo thủy 

văn hạn vừa và các nhân tố ảnh hưởng 

5.2.2 Phương trình căn nguyên dòng 

chảy 

5.2.3 Dự báo dòng chảy hạn vừa từ mưa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

14  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.3 Phương pháp dự báo hạn dài truyền thống 

5.3.1 Dự báo dòng chảy tháng theo chỉ 

số lượng trữ 

5.3.2 Dự báo hạn dài tính đến các nhân 

tố ảnh hưởng KTTV 

5.4 Sử dụng thông tin khí hậu và dự báo khí 

hậu trong dự báo hạn dài 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

15  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.5 Một số phương pháp thống kê trong dự báo 

thủy văn 

5.5.1 Phương pháp nhận dạng 

5.5.2 Phương pháp tương tự nhân tố 

5.5.3 Phương pháp phân tích tổng hợp 

5.5.4 Phương pháp thống kê khách quan 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  M H M L M 

Module 3.  M M H M M 

Module 4.  M M H M M 

Module 5.  M H H M M 

Module 6.  M M H H M 

Module 7.  H H M M M 

Module 8.  M M H M M 

Module 9.  M M H M M 

Module 10.  M M H M M 

Module 11.  M M H M H 

Module 12.  M M H M M 

Module 13.  M M H H M 

Module 14.  M M H H M 

Module 15.  M M H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung và Bùi Văn Đức, Giáo trình dự báo thủy 

văn, Đại học Khoa học tự nhiên, 1997. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Đặng Văn Bảng, Giáo trình dự báo thủy văn, Đại học thủy lợi, 1997. 

2. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần, Giáo trình Dự báo thủy văn, Trường Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2001. 

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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỒ ÁN DỰ BÁO THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỒ ÁN DỰ BÁO THỦY VĂN  

Tiếng Việt: Đồ án Dự báo thủy văn  

Tiếng Anh: Projects of Hydrologic Forecasting 

Mã số học phần:  131214015 

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: 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: … giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về dự báo thuỷ 

văn; một số phương pháp, mô hình dự báo thủy văn và khả năng ứng dụng trong dự báo 

thủy văn hạn ngắn, hạn vừa và hạn dài phục vụ phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế- 

xã hội. 

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 Trang bị cho sinh viên các kiến thức để xây dựng một 

phương án dự báo thủy văn cho một bài toán thủy 

văn thực tế và đánh giá kết quả phương án dự báo đó. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10, ELO5, 

ELO6 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết các 

bài toán dự báo thủy văn thực tế đơn giản. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

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 căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

ELO14, ELO15, 

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 Hiểu rõ phương pháp xây dựng một phương án dự báo 

thủy văn cho một bài toán thủy văn thực tế. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4 

CELO2 Áp dụng phương pháp để giải quyết được các bài toán dự 

báo thủy văn thực tế đơn giản. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Đánh giá được kết quả tính toán của một phương pháp dự 

báo. 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, , 

ELO13 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

CELO2 M M M M H H H H M M M M M M M 
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CELO3 M M M M M H H H M M M M M M M 

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp suy nghĩ  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Làm đồ án 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

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 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 đánh giá: 

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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

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 

PP quan sát 

50% 
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(đẹp rõ 

ràng, khoa 

hoc) 

Hình thức 

thể hiện 

(trình bày 

to, rõ ràng) 

A1.2 : Nội 

dung 

kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực toàn 

khóa 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. 

Đánh 

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 

chuẩn xác, 

tính thực 

tiễn 

Tính sáng 

tạo và khả 

năng thực 

hiện đồ án  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 lần đánh 

giá / đánh giá 

đồ án 

trình bày 

chi tiết, 

chính xác, 

khoa học, 

logic, rõ 

ràng, sinh 

động, hiệu 

quả 

PP quan sát 

 

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:  

1.1 Tổng quan các phương pháp dự báo thủy văn 

truyền thống 

1.1.1 Phương pháp lưu lượng, mực nước 

tương ứng 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 
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1.1.2 Phương pháp đường đẳng thời 

1.1.3 Phương pháp tương quan, hồi quy 

1.1.4 Phương pháp chỉ số độ ẩm 

1.1.5 Phương pháp dự báo đỉnh lũ 

1.1.6 Phương pháp dự báo lượng trữ 

 

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 - 5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.2 Xây dựng phương án dự báo 

1.2.1 Xây dựng phương án 

1.2.2 Kết quả hiệu chỉnh 

1.2.3 Kết quả kiểm định 

1.2.4 Dự báo thử nghiệm 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 

 

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 

  

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H H M M H 

Module 2.  M H H H H 

Module 3.  M H H H H 

Module 4.  M H H H H 

Module 5.  M H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần, Giáo trình Dự báo thủy văn, Trường Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2001. 
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7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Đặng Văn Bảng, Giáo trình dự báo thủy văn, Đại học thủy lợi, 1997. 

2. Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung và Bùi Văn Đức, Giáo trình dự báo 

thủy văn, Đại học Khoa học tự nhiên, 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 

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: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOAKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: TÍNH TOÁN THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: TÍNH TOÁN THỦY VĂN 

Tiếng Việt: Tính toán thủy văn 

Tiếng Anh: Hydrological Calculations 

Mã số học phần:  131214016 

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: 32 tiết 

Số tiết bài tập: 12 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Đo đạc thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 



2 

2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần giúp SV phân tích quy luật diễn biến của các đặc trưng thủy văn theo 

không gian và thời gian, cách tính toán các đặc trưng dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm 

thiết kế, dòng chảy lũ thiết kế, dòng chảy kiệt thiết kế phục vụ việc xây dựng các công 

trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông hay công tác quy hoạch nguồn 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 

Giúp SV hiểu và áp dụng các kiến thức KHTN, 

KHTĐ làm cơ sở cho việc tính toán các đặc trưng: 

dòng chảy năm, dòng chảy chuẩn, dòng chảy lớn nhất, 

dòng chảy nhỏ nhất và thủy văn vùng sông chịu ảnh 

hưởng triều 

ELO2, ELO3 

CG2 

Hiểu và áp dụng kiến thức chuyên sâu trong ngành 

Thủy văn để lý giải, phântích, tổng hợp, dự báo các 

quá trình, hiện tượng thủy văn, tài nguyên nước. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CG3 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, 

nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thủy văn; Có kỹ năng 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 côngviệc, chuyên cần, chịu khó. 

Làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tíchcực 

và có tinh thần hướng về cộng 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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Có kiến thức cơ bản liên quan đến ngành thủy văn ELO2, ELO3 

CEL02 

SV hiểu và áp dụng các kiến thức KHTN, KHTĐ làm cơ 

sở cho việc tính toán các đặc trưng: dòng chảy năm, dòng 

chảy chuẩn, dòng chảy lớn nhất, dòng chảy nhỏ nhất và 

thủy văn vùng sông chịu ảnh hưởng triều 

ELO2, ELO3, ELO5 

CELO3 

Hiểu và áp dụng kiến thức chuyên sâu trong ngành Thủy 

văn để lý giải, phân tích, tổng hợp, dự báo các quá trình, 

hiện tượng thủy văn, tài nguyên nước. 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6 

 Kỹ năng   

CELO4 
Sử dụng CNTT cơ bản để tính toán các bài toán cơ bản 

và phức tạp 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO9 

CELO5 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thủy văn; Có 

kỹ năng học và tự học, biết sắp xếp thời gian một cách hợp 

lý. 

ELO3, 

ELO5,ELO6,ELO15 
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 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 

đưa ra các kết quả tính toán 

ELO12, ELO13, 

ELO14, ELO15 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

CELO6 L H H M H H H M M L M H H H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp động não 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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. 
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- Điểm đánh giá quá trình: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và sửa trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp. Làm bài kiểm tra 1 tiết trên lớp. 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức: Tự luận 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ 

lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5 

3/ Sau mỗi 

chương 2 và 

chương 3 

Hoàn 

thành PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực 

hành trên 

lớp 

Kỹ năng CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5 

3/ Sau mỗi 

chương 2 và 

chương 3 

Tích cực 

PP quan sát 

+ PP viết 

A1.3. 

Thái độ 

học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO6 Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6, 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: tự 

luận 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4, 

CELO5, CELO6 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

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/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 

  

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 2: CHUẨN DÒNG CHẢY 

NĂM 

2.1 Khái niệm và các đặc trưng biểu thị 

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chuẩn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO6 
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dòng chảy năm 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 2.3 và 2.4 

  

2 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2 (TIẾP): CHUẨN DÒNG 

CHẢY NĂM 

2.3 Tính chuẩn mưa năm 

2.4 Tính chuẩn bốc hơi năm 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng thành lập 

công thức tính chuẩn mưa 

năm.GV sửa và hoàn thiện 

các nội dung SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 2.5 

  

3 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2 (TIẾP): CHUẨN DÒNG 

CHẢY NĂM 

2.5 Tính chuẩn dòng chảy năm 

2.5.1 Tính chuẩn dòng chảy năm trong 

trường hợp có nhiều tài liệu quan trắc 

2.5 Tính chuẩn dòng chảy năm trong 

trường hợp có ít tài liệu quan trắc 

2.5 Tính chuẩn dòng chảy năm trong 

trường hợp không có nhiều tài liệu quan 

trắc 

 

 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- SV lên bảng thành lập 

công thức tính chuẩn dòng 

chảy năm. GV sửa và hoàn 

thiện các nội dung SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- GV ra bài tập Chương 2, SV về nhà 

nghiên cứu trước 

  

4 
A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài 

tập: 3tiết BT 
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CHƯƠNG 2 (TIẾP): CHUẨN DÒNG 

CHẢY NĂM 

Bài tập 

- GV hướng dẫn bài tập sau 

đó SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học và các bài 

tập trong chương 2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trìnhcác mục 3.1.2 và 

3.2 

  

5 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 3(TIẾP): SỰ BIẾN ĐỔI 

DÒNG CHẢY THEO THỜI GIAN 

3.1.2 Tính lượng dòng chảy năm thiết 

kế trong các trường hợp đủ, thiếu và không 

có tài liệu 

3.2 Sự phân phối dòng chảy trong năm  

3.2.1 Các đặc trưng biểu thị và vai trò 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân phối 

dòng chảy trong năm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 3.2.2 

  

6 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 2tiết 

LT + 1tiết BT 
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP): SỰ BIẾN ĐỔI 

DÒNG CHẢY THEO THỜI GIAN 

3.2.2 Sự phân phối dòng chảy trong 

năm 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- GV hướng dẫn bài tập sau 

đó SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

6 

- Làm tiếp các bài tập còn lại của chương 

3 

  

7 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

BT 
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP): SỰ BIẾN ĐỔI 

DÒNG CHẢY THEO THỜI GIAN 

Bài tập 

- GV hướng dẫn bài tập sau 

đó SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 
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dung SV đã làm. CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 4.1và 4.2 

  

8 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 4: DÒNG CHẢY NHỎ 

NHẤT 

4.1 Dòng chảy nhỏ nhất và các nhân tố 

ảnh hưởng 

4.1.1 Dòng chảy nhỏ nhất 

4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng 

4.2 Tính lượng dòng chảy nhỏ nhất thiết 

kế trong các trường hợp đủ, thiếu và không 

có tài liệu 

4.2.1 Trường hợp đủ tài liệu quan trắc 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình các mục 4.2.2 và 

4.2.2 

- Ôn tập các Chương 1, 2, 3 

  

9 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài 

tập: 2tiết LT  + 1tiết KTGK 
  

CHƯƠNG 4 (TIẾP): DÒNG CHẢY 

NHỎ NHẤT 

4.2.2 Trường hợp thiếu  tài liệu quan 

trắc 

4.2.3 Trường hợp không có tài liệu 

quan trắc 

Kiểm tra giữa kỳ 

- GV hướng dẫn bài tập sau 

đó SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tự luận 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

9 

- Đọc trước giáo trình các mục 5.1 – 5.3 

  

10 
A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   
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CHƯƠNG 5: DÒNG CHẢY LỚN 

NHẤT 

5.1 Ý nghĩa nghiên cứu và các đặc trưng 

biểu thị 

5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng 

chảy lớn nhất 

5.3 Nước lũ thiết kế và tiêu chuẩn thiết 

kế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

10 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 5.4 

  

11 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   

CHƯƠNG 5 (TIẾP):DÒNG CHẢY LỚN 

NHẤT 

5.4 Tính lượng dòng chảy lớn nhất thiết 

kế từ tài liệu dòng chảy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

11 

- Đọc trước giáo trình mục 5.5 

  

 
  

12 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 1tiết 

LT+ 2tiết BT   

CHƯƠNG 5 (TIẾP):DÒNG CHẢY LỚN 

NHẤT 

5.5 Tính lượng dòng chảy lớn nhất thiết 

kế từ tài liệu mưa 

Bài tập 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

- GV hướng dẫn bài tập sau 

đó SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

dung SV đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

12 và các bài tập đã làm. 

- SV tiếp tục hoàn thiện các BT chương 5 

- Đọc trước giáo trình mục 6.1 

  

13 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp + Bài 

tập: 2tiết BT + 1tiết LT   

CHƯƠNG 5 (TIẾP):DÒNG CHẢY LỚN 

NHẤT 

Bài tập 

- GV hướng dẫn bài tập sau 

đó SV lên bảng làm. GV 

sửa và hoàn thiện các nội 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 



9 

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THỦY VĂN 

VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG THỦY 

TRIỀU 

6.1 Chế độ thủy văn vùng sông ảnh 

hưởng triều 

6.1.1 Khái niệm về vùng sông ảnh 

hưởng triều 

6.1.2 Hiện tượng truyền triều vào vùng 

cửa sông 

6.1.3 Đặc điểm chế độ dòng chảy vùng 

sông ảnh hưởng thủy triều 

dung SV đã làm. 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

13 

- Đọc trước giáo trình các mục 6.2 và 6.3 

  

14 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   

CHƯƠNG 6 (tiếp): TÍNH TOÁN THỦY 

VĂN VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG 

THỦY TRIỀU 

6.2 Biện pháp khai thác vùng cửa sông 

ven biển và nhiệm vụ tính toán 

6.3 Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết 

kế vùng cửa sông ven biển 

6.3.1 Tính toán các đặc trưng mực 

nước triều thiết kế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

14 

- Đọc trước giáo trifh mục 6.3.2 

  

15 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   

CHƯƠNG 6 (tiếp): TÍNH TOÁN THỦY 

VĂN VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG 

THỦY TRIỀU 

6.3.2 Xác định đường quá trình mực 

nước triều thiết kế 

Ôn tập 

- GV hướng dẫn bài tập và 

SV lên bảng làm. GV sửa và 

hoàn thiện các nội dung SV 

đã làm. 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- SV ôn tập theo đề cương GV đã cung 

cấp 

- Hình thức thi cuối kỳ: Tự luận (LT + 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Module 1.  H H M M M H 

Module 2.  H H H H H H 

Module 3.  H H H H H H 

Module 4.  H H H H H H 

Module 5.  H H H H M M 

Module 6.  H H H H H M 

Module 7.  H H H H H H 

Module 8.  H H H H M M 

Module 9.  H H H H M M 

Module 10.  H H H H M M 

Module 11.  H H H H M M 

Module 12.  H H H H H H 

Module 13.  H H H H H H 

Module 14.  H H H H M M 

Module 15.  H H H H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Bài giảng Tính toán thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ 

Chí Minh, 2004 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Thanh Sơn (2003), Giáo Trình Tính Toán Thủy văn , Trường Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

2. Hà Văn Khối (2008), Giáo trình Thủy văn công trình, Trường Đại học Thủy 

lợi, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ 

3. Bùi Xuân Lý (2007), Giáo trình Tính toán thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Nhà xuất bản Bản đồ 

4. Giáo trình Tính toán thủy văn, Trường Đại học Thủy lợi, Nhà xuất bản Nông 

nghiệp (1985) 

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: ThS. Trần Thị Thu Thảo 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

         TRƯỞNG KHOA                  TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

            Cấn Thu Văn                        Cấn Thu Văn                     Trần Thị Thu Thảo 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOAKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THỦY VĂN 

Tiếng Việt: Đồ án Tính toán thủy văn 

Tiếng Anh: Project Hydrological Calculations 

Mã số học phần:  131214017 

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: 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: … giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thống kê thuỷ văn, cung 

cấp cho sinh viên kiến thức về thủy văn ứng dụng. Trang bị các kỹ năng giúp sinh viên 

biết cách vẽ đường tần suất lý luận, xác định giá trị ứng với tần suất, có khả năng phân 

tích quy luật diễn biến của các đặc trưng thủy văn theo không gian và thời gian, cách 

tính toán các đặc trưng dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, dòng chảy lũ, dũng 

chảy kiệt thiết kế. 

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 

Giúp SV hiểu các kiến thức về thống kê thuỷ 

văn, cung cấp cho sinh viên kiến thức về thủy văn 

ứng dụng. 

ELO2, ELO3 

CG2 

Hiểu và áp dụng kiến thức KHTN, KHTĐ đểvẽ 

đường tần suất lý luận, xác định giá trị ứng với tần 

suất, có khả năng phân tích quy luật diễn biến của 

các đặc trưng thủy văn theo không gian và thời 

gian, cách tính toán các đặc trưng dòng chảy chuẩn, 

dòng chảy năm thiết kế, dòng chảy lũ, dũng chảy 

kiệt thiết kế. 

ELO2, ELO3, 

ELO4, ELO5, 

ELO6, ELO7 

CG3 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, 

nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thủy văn; Có kỹ năng học và tự học, biết sắp xếp 

thời gian một cách hợp lý. Kỹ năng trình bày văn 

bản và ứng dụng CNTT để tính toán các đặc trưng 

dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, dòng 

chảy lũ, dũng chảy kiệt thiết kế. 

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO9,  

ELO12, ELO13 

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 caovà 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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Có kiến thức cơ bản liên quan đến ngành thủy văn ELO2, ELO3 

CEL02 
Giúp SV hiểu các kiến thức về thống kê thuỷ văn, cung cấp 

cho sinh viên kiến thức về thủy văn ứng dụng. 

ELO2, ELO3, 

ELO5 

CELO3 

Hiểu và áp dụng kiến thức KHTN, KHTĐ để vẽ đường tần 

suất lý luận, xác định giá trị ứng với tần suất, có khả năng 

phân tích quy luật diễn biến của các đặc trưng thủy văn theo 

ELO2, ELO3, 

ELO4, ELO5, 

ELO6, ELO7 
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không gian và thời gian, cách tính toán các đặc trưng dòng 

chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, dòng chảy lũ, dũng chảy 

kiệt thiết kế. 

 Kỹ năng   

CELO4 
Sử dụng CNTT cơ bản để tính toán các bài toán cơ bản và 

phức tạp 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO9 

CELO5 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thủy văn; Có kỹ 

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

Kỹ năng trình bày văn bản và ứng dụng CNTT để tính toán 

các đặc trưng dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, dòng 

chảy lũ, dũng chảy kiệt thiết kế. 

ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO9,  

ELO12, ELO13  

 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 đưa ra các 

kết quả tính toán 

ELO12, ELO13, 

ELO14, ELO15 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

CELO6 L H H M H H H M M L M H H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp động não 

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 
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-  Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài theo yêu cầu đồ án; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

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 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: Không 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 100%, bao gồm: Tính toán và hoàn thành các yêu cầu của đồ án, sau 

đó đóng quyển và nộp lại Giảng viên 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A1.1 
Kiến thức 

+ Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

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 

A/ Cácnội dung giảng dạy: 6tiết    

1. Tính toán tần suất 

2. Tính toán tương quan 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

- GV hướng dẫn SV các 

nội dung tính toán, SV 

tính toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan trong đồ 

án. 

CELO1, 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

1 
  



5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 3 

2 

A/ Cácnội dung giảng dạy:6tiết    

3. Tính chuẩn dòng chảy năm 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

- GV hướng dẫn SV các 

nội dung tính toán, SV 

tính toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan trong đồ 

án. 

CELO1, 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 4 

  

3 

A/ Cácnội dung giảng dạy:6tiết    

4. Tính sự phân phối dòng chảy trong 

năm 

 

 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

- GV hướng dẫn SV các 

nội dung tính toán, SV 

tính toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan trong đồ 

án. 

CELO1, 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Đọc trước giáo trình mục 5 

  

4 

A/ Cácnội dung giảng dạy: 6tiết    

5. Tính lượng dòng chảy lớn nhất thiết kế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

- GV hướng dẫn SV các 

nội dung tính toán,SV 

tính toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan trong đồ 

án. 

CELO1, 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

3 

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

- Đọc trước giáo trình mục 5 và 6 

5 

A/ Cácnội dung giảng dạy: 6tiết    

5. Tính lượng dòng chảy lớn nhất thiết kế 

(Tiếp) 

6. Tính lượng dòng chảy nhỏ nhất thiết 

kế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

- GV hướng dẫn SV các 

nội dung tính toán, SV 

tính toán và hoàn thiện các 

nội dung liên quan trong đồ 

án. 

CELO1, 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5, 

CELO6 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong Tuần 

5 

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO1 CELO3 CELO4 CELO5 CELO6 

Module 1.  H H H H H H 

Module 2.  H H H H H H 

Module 3.  H H H H H H 

Module 4.  H H H H H H 

Module 5.  H H H H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Bài giảng Tính toán thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ 

Chí Minh, 2004 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Thanh Sơn (2003), Giáo Trình Tính Toán Thủy văn , Trường Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

2. Hà Văn Khối (2008), Giáo trình Thủy văn công trình, Trường Đại học Thủy 

lợi, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ 

3. Bùi Xuân Lý (2007), Giáo trình Tính toán thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Nhà xuất bản Bản đồ 

4. Giáo trình Tính toán thủy văn, Trường Đại học Thủy lợi, Nhà xuất bản Nông 

nghiệp (1985) 
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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. Trần Thị Thu Thảo 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

       TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

         Cấn Thu Văn                     Cấn Thu Văn                           Trần Thị Thu Thảo 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: MÔ HÌNH TOÁN THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: MÔ HÌNH TOÁN THỦY VĂN  

Tiếng Việt: Mô hình toán thủy văn  

Tiếng Anh: Mathematical Modelling in Hydrology 

Mã số học phần:  131214018 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 44 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: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Đo đạc thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý và cấu trúc của các mô 

hình toán học và ứng dụng các mô hình toán thuỷ văn vào tính toán, dự báo thủy văn, 

quy hoạch, thiết kế và quản lý tài nguyên 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 về khái niệm, phân loại và nguyên 

lý của mô hình toán ứng dụng trong lĩnh vực thuỷ văn 

và tài nguyên nước. 

ELO2, ELO3,  

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG2 Các kỹ năng giúp sinh viên áp dụng được cấu trúc tổng 

quát của các mô hình tất định, mô hình ngẫu nhiên,... 

cũng như cách xác định các thông số của mô hình. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích thông tin, 

viết báo cáo, thuyết trình, làm việc theo nhóm, kỹ năng 

giao tiếp, một số thuật ngữ Anh văn chuyên ngành căn 

bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, 

ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

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 Hiểu rõ các phương pháp mô hình tính toán thuỷ văn, dự 

báo thuỷ văn, quy hoạch tài nguyên nước. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO5 

CELO2 Áp dụng được cấu trúc tổng quát của các mô hình tất định, 

mô hình ngẫu nhiên,.. cũng như cách xác định các thông số 

của mô hình. 

ELO2, ELO5, 

ELO8 

CELO3 Phân tích, đánh giá được kết quả mô hình ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Có kỹ năng ứng dụng được một số mô hình cơ bản trong 

việc tính toán, dự báo thủy văn, quy hoạch, thiết kế và quản 

lý tài nguyên nước   

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Ý thức được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của việc 

ứng dụng mô hình toán trong việc tính toán, dự báo thủy 

văn, quy hoạch, thiết kế và quản lý tài nguyên nước 

ELO14, ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

6/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4, 

chương 5 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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 

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH, 

PHÂN LOẠI MÔ HÌNH TOÁN THUỶ 

VĂN 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 CELO1, 

CELO5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.1 Khái niệm về sai số dự báo 

1.2 Phương pháp đánh giá sai số 

1.2.1 Đánh giá sai số dự báo yếu tố 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2 CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH TẤT ĐỊNH  
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Cấu trúc tổng quát, cơ sở toán học của mô 

hình 

2.1.1  Nguyên tắc mô phỏng 

2.1.2  Cấu trúc mô hình tất định 
CELO1, 

CELO2, 

CELO5 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.2 Các phương pháp xác định thông số của mô 

hình 

2.2.1 Các tiêu chuẩn đánh giá mô hình 

2.2.2 Lựa chọn thông số tối ưu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2.2 Lựa chọn thông số tối ưu (tiêp) 

2.3 Giới thiệu các mô hình tất định thông dụng 

2.3.1 Mô hình Kalinhin – Miliukốp – 

Nash 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới 

thiệu 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3.2 Mô hình Tank 

2.3.3 Mô hình SSARR 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3.3 Mô hình SSARR (tiếp) 

2.3.4 Một số kết quả ứng dụng mô hình tất 

định ở Việt Nam  

Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7 
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH NGẪU 

NHIÊN 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Cấu trúc tổng quát, cơ sở toán học của mô 

hình 

3.1.1  Nguyên tắc mô phỏng 

3.1.2  Cấu trúc mô hình ngẫu nhiên 

3.2 Các loại mô hình ngẫu nhiên 

3.2.1  Mô hình ngẫu nhiên độc lập thời 

gian 

3.2.2  Mô hình ngẫu nhiên tương quan 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3 Các phương pháp xác định thông số của mô 

hình 

3.3.1  Tiêu chuẩn đánh giá mô hình 

3.2.2  Phương pháp xác định thông số mô 

hình 

3.2.3  Phương pháp tạo chuỗi mô hình 

hoá 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.4 Một số mô hình ngẫu nhiên thông dụng hiện 

nay 

3.4.1  Mô hình tự hồi qui trung bình trượt 

ARIMA 

3.4.2 Mô hình Markov 

3.4.3 Mô hình Thormat – Fiering 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

10 

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH 

TOÁN THUỶ VĂN 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Ứng dụng trong tính toán thuỷ văn 

4.1.1 Quản lý số liệu thuỷ văn 

4.1.2 Dự báo và tính toán thuỷ văn 

4.2 Ứng dụng trong tính toán thuỷ lợi 

4.2.1 Đánh giá các đặc trưng thống kê 

4.2.2 Quy hoạch và quản lý hệ thống 

nguồn nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  
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- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

11 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Bài tập ứng dụng mô hình 

4.3.1 Bộ mô hình HEC 

4.3.1.1 Mô hình HEC HMS 

4.3.1.2 Mô hình HEC GeoHMS 

4.3.1.3 Mô hình HEC RAS 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

12 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3.1.4 Mô hình HEC GeoRAS 

4.3.1.5 Mô hình HEC ResSim 

4.3.2 Bộ mô hình MIKE 

4.3.2.1 Mô hình MIKE 1 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3.2.2 Mô hình MIKE 21 

4.3.2.3 Mô hình MIKE Flood 

4.3.2.4 Mô hình MIKE FM 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

14 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3.2.5 Mô hình MIKE Basin 

4.3.3 Mô hình ANN 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint  

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu 
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15 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài tập 

 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

- SV thảo 

luận nhóm 

và trình bày 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu 

- Làm bài tập 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  H H M M M 

Module 3.  M H M M M 

Module 4.  M H H M M 

Module 5.  M H H M M 

Module 6.  M H H H M 

Module 7.  H H H M M 

Module 8.  M H H M M 

Module 9.  M H H M M 

Module 10.  M H H M M 

Module 11.  M H H M M 

Module 12.  M H H M M 

Module 13.  M H H M M 

Module 14.  M H H M M 

Module 15.  M H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Khải, Mô hình toán thuỷ văn, nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2005. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 



9 

 

1. Lê Văn Nghinh, Bùi Công Quang, Hoàng Thanh Tùng, Mô hình toán thuỷ văn, 

Đại học thuỷ lợi, 2006. 

2. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn, Giáo trình Mô hình toán  thủy văn, Trường 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 

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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

   Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: TIN HỌC THỦY VĂN ỨNG DỤNG 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: TIN HỌC THỦY VĂN ỨNG DỤNG  

Tiếng Việt: Tin học thủy văn ứng dụng  

Tiếng Anh: Informatics Applied for Hydrology 

Mã số học phần:  131214010 

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 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 29 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 30 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Đo đạc thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng xử lý dữ liệu khí 

tượng thủy văn đo đạc, khảo sát và thực hiện tính toán, mô phỏng bằng công cụ tin 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để để áp 

dụng được những kiến thức về tin học để giải quyết 

các bài toán về chuyên ngành Thuỷ văn. 

ELO2, ELO3,  

ELO5, ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng sử dụng thành 

thạo ngôn ngữ lập trình Fortran, các ứng dụng 

Mirosoft Excel trong một số bài toán chuyên ngành 

thuỷ văn, chỉnh lý chính xác số liệu bằng phần mềm 

HYDRODB 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, 

kỹ năng giao tiếp, một số thuật ngữ Anh văn chuyên 

ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, 

ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần 

học hỏi 

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 Áp dụng được những kiến thức về tin học để giải quyết 

các bài toán về chuyên ngành Thuỷ văn. 
ELO2, ELO8 

CELO2 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Fortran, ứng dụng 

Mirosoft Excel trong một số bài toán chuyên ngành thuỷ 

văn 

ELO5, ELO8, 

ELO9 

CELO3 Phân tích, Chỉnh lý chính xác số liệu bằng phần mềm 

HYDRODB. 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày văn bản ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao 

lòng yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

4/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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 

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG FORTRAN 

TRONG THUỶ VĂN 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.1 Khái niệm về lập trình máy tính để giải các 

bài toán ứng dụng 

1.1.1 Thực hiện một chương trình máy 

tính 

1.1.2 Quy trình giải bài toán trên máy 

tính 

1.1.3 Quy cách soạn thảo một chương 

trình Fortran 

1.2 Những yếu tố cơ bản của Fortran 

1.2.1 Dữ liệu và cách biểu diễn dữ liệu trong 
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Fortran 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

  

2 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2.2 Hằng và biến   

1.2.3 Biến có chỉ số (mảng) 

1.2.4 Các hàm chuẩn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

3 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2.5 Lệnh gán và các toán tử số học 

1.3 Cấu trúc dữ liệu 

1.3.1 Các lệnh xuất, nhập dữ liệu, format 

1.3.2 Khái niệm về cấu trúc thuật toán 

1.3.3 Cấu trúc IF và các lệnh tương ứng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4 + 5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.3.4 Cấu trúc vòng lặp DO 

Bài tập thực hành chương 1 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- SV thảo luận 

và trình bày 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

6 

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG MICROSOFT 

EXCEL TRONG THUỶ VĂN 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1 Sử dụng các hàm thông dụng trong Excel 

2.2 Một số bài toán trong thuỷ văn và tài nguyên 

nước 

2.2.1 Tính sổ mực nước 

2.2.2 Tính sổ lưu lượng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 
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viên giới thiệu. 

7 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2.3 Tính một số biểu thuỷ văn 

2.3 Ứng dụng công cụ đồ thị 

2.3.1 Vẽ các đường quá trình Q, H, biểu 

đồ X 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.3.2 Vẽ đường luỹ tích sai chuẩn, đường 

cong duy trì lưu lượng 

2.4 Lập trình Macro trong Microsoft Excel để 

làm các bài toán trong thuỷ văn 

2.4.1 Giới thiệu Macro và Visual Basic 

(VB) 

2.4.2 Cách thực hiện một Macro đơn giản 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

9 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.4.3 Cấu trúc cửa sổ VB 

2.4.4 Cửa sổ soạn thảo code 

2.4.5 Khai báo và sử dụng biến trong VB 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

10 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.4.5 Khai báo và sử dụng biến trong VB 

(tiếp) 

2.4.6 Sử dụng và xây dựng hàm trong VB 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11+12 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.4.7 Các bài tập sử dụng Macro ngành 

thuỷ văn 

Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13 

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHẦN MỀM 

CHUYÊN   NGÀNH THUỶ VĂN 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Tổng quan về phần mềm HYDROB 

3.1.1 Cấu trúc của HYDROB 

3.1.2 MENU chính của HYDROB 

3.2 Chỉnh lý tài liệu mực nước bằng HYDROB 

3.2.1 Nhập số liệu 

3.2.2 Kiểm tra số liệu 

3.2.3 Tính toán và kiết xuất kết quả 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

14 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3 Chỉnh lý tài liệu lưu lượng bằng HYDROB 

3.3.1 Nhập số liệu 

3.3.2 Xác định đường quan hệ 

3.3.3Tính toán và kiết xuất kết quả 

3.4 Chỉnh lý tài liệu lưu lượng chất lơ lửng 

bằng HYDROB 

3.4.2 Xác định đường quan hệ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

15 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.4 Chỉnh lý tài liệu lưu lượng chất lơ lửng 

bằng HYDROB 

3.4.1 Nhập số liệu 

3.4.2 Xác định đường quan hệ 

3.4.3 Tính toán và kiết xuất kết quả 

Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 
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Module 1.  H H M M M 

Module 2.  M H M M M 

Module 3.  M H M M M 

Module 4.  M H H M M 

Module 5.  M H H H M 

Module 6.  H H M M M 

Module 7.  M H M M M 

Module 8.  M H M M M 

Module 9.  M H M M M 

Module 10.  M H M M M 

Module 11.  M H M H M 

Module 12.  M H M H M 

Module 13.  H M H M M 

Module 14.  M H H M M 

Module 15.  M H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Cấn Thu Văn, Bài giảng tin học ứng dụng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường TPHCM, 2010. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Văn Huấn, Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong Khí tượng 

Thuỷ văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 2005. 

2. Trung tâm Thông tin Tư liệu (Trung tâm KTTV Quốc Gia) Hướng dẫn sử 

dụng phần mềm CBTV. 

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 
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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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: THỰC TẬP ĐO ĐẠC THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THỰC TẬP ĐO ĐẠC THỦY VĂN 

Tiếng Việt: Thực tập đo đạc thủy văn 

Tiếng Anh: Practice of Hygrometry 

Mã số học phần:  131214023 

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 60 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: 60 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 0 tiết 

Thời gian tự học: 0 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Đo đạc thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần giới thiệu cho sinh viên nắm được công việc ở trạm thuỷ văn hạng I; 

thực tập nâng cao kỹ năng về quan trắc, đo đạc, tính toán và chỉnh biên các yếu tố thuỷ 

văn: nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng nước, lưu lượng cát bùn và công tác truyền 

thông tin, xây dựng báo cáo tài liệu thuỷ văn ở trạm. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức nghề nghiệp về đo 

đạc, tính toán và chỉnh lý số liệu thủy văn. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10, ELO5, 

ELO6 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năngphân tích tính hợp 

lý của đoạn sông đặt trạm thủy văn; đo đạc, tính toán 

thành thạo các yếu tố thủy văn; chỉnh lý các yếu tố 

thủy văn; sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO4, ELO10 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng viết và trình bày văn 

bản, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số 

thuật ngữ Anh văn chuyên ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

ELO14, ELO15, 

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 Hiểu rõ các kiến thức, quy trình về đo đạc, tính toán và chỉnh 

lý số liệu thủy văn. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO10 

CELO2 Phân tích tính hợp lý của đoạn sông đặt trạm thủy văn; đo 

đạc, tính toán thành thạo các yếu tố thủy văn; chỉnh lý các 

yếu tố thủy văn 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO4, ELO10 

CELO3 Sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc. ELO5, ELO8, 

ELO10 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Thực hành; 

- Làm việc nhóm. 

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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Báo cáo thực tập, thực hành 

+ 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: Báo cáo thực tập, thuyết trình báo cáo. 

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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 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 

Phần 

1 

THỰC TẬP VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG 

THỦY TRIỀU (2 TUẦN) 
 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4

, CELO5 

1. Phần công trình đo đạc (1/4 tuần) 

▪ Tìm hiểu trạm đo, nhiệm vụ, sự hoạt động 

của trạm đến thực tập 

− Các công trình đo đạc 

− Hệ thống cọc, thủy chí quan trắc mực 

nước tại tuyến thước nước cơ bản, 

tuyến độ dốc 

− Máy tự ghi mực nước 

− Các công trình đo lưu lượng nước 

▪ Các sử dụng và bảo quản các loại máy 

móc, phương tiện và dụng cụ đo đạc các 

yếu tố thủy văn của trạm 

− Lưu ý các thiết bị đo hiện đại hiện có 

ở trạm 

2. Phần quan trắc chỉnh lý tài liệu mực nước, 

nhiệt độ nước (1/4 tuần) 

▪ Các chế độ quan trắc mực nước hàng 

ngày trên hệ thống cọc, thủy chí và trên 

máy tự ghi mực nước kể cả khi thay băng 

giấy tự ghi và quan trắc mực nước kiểm 

tra. 

▪ Thực hiện quan trắc mực nước trên hệ 

thống cọc, thủy chí và trên máy tự ghi 

▪ Tháo lắp băng giấy tự ghi mực nước 

- GV hướng 

dẫn thực tập 

- SV thực 

hành đo đạc 
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▪ Quan trắc các yếu tố : nhiệt độ nước, nhiệt 

độ không khí và mưa 

▪ Khai toán giản đồ máy tự ghi mực nước 

▪ Lập biểu CBT1 

▪ Tính toán mực nước và chọn, trích các 

đặc trưng của mực nước triều 

▪ Vẽ biểu đồ đỉnh triều cao, chân triều thấp 

▪ Vẽ đường quá trình mực nước của các 

trạm thượng, hạ lưu trên cùng triền sông 

(nếu có). 

▪ Sinh viên đi theo ca trực của trạm 

3. Đo đạc, tính toán và chỉnh lý tài liệu lưu lượng 

nước (1 tuần) 

▪ Hiểu và nắm vững nội dung đo lưu lượng 

nước theo phương pháp đo chi tiết 

▪ Trình tự đo lưu lượng nước theo phương 

pháp đo chi tiết 

▪ Trình tự đo lưu lượng nước theo phương 

pháp đường đại biểu 

▪ Tính toán lưu lượng nước theo hai 

phương pháp đo 

▪ Cách lập biểu đồ tương quan giữa tốc độ 

trung bình mặt ngang với tốc độ trung 

bình của đường đại biểu 

▪ Cách tính toán và xác định các hệ số của 

phương trình tương quan. 

▪ Cách sử dụng phương trình tương quan 

trong tính toán và xử lý số liệu lưu lượng 

nước ứng với thời kỳ triều yếu và triều 

mạnh. 

▪ Tính và chọn các trị số đặc trưng của lưu 

lượng nước. 

▪ Nắm chắc cách đo Q bằng máy ADCP 

(nếu có) 

▪ Sinh viên đi theo ca trực của trạm  

 

4. Đo đạc và tính toán lưu lượng chất lơ lửng (1/2 

tuần) 

▪ Các phương pháp lấy mẫu nước để tính 

toán lưu lượng chất lơ lửng mặt ngang 

ứng với thời kì triều yếu và triều mạnh 

▪ Các phương pháp lấy mẫu nước để xác 

định thành phần độ hạt chất lơ lửng 

▪ Các chế độ lấy mẫu nước để xác định hàm 

lượng chất lơ lửng đại biểu 

▪ Thực hiện lấy mẫu nước theo phương 

pháp đo của trạm 
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▪ Thực hiện các phương pháp xử lý mẫu 

nước tại trạm 

▪ Tính toán hàm lượng chất lơ lửng và tính 

lưu lượng chất lơ lửng 

▪ Lập biểu đồ quan hệ  = f (’) 

▪ Xử lý các tình huống chỉnh lý  

▪ Sinh viên đi theo ca trực của trạm  

▪ Tổng kết thực tập 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

Phần 

2 

THỰC TẬP VÙNG SÔNG KHÔNG ẢNH 

HƯỞNG THỦY TRIỀU (2 TUẦN) 

- GV hướng 

dẫn thực tập 

- SV thực 

hành đo đạc 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4

, CELO5 

Phần công trình đo đạc (1/4 tuần) 

▪ Tìm hiểu trạm đo, nhiệm vụ, sự hoạt động 

của trạm đến thực tập 

▪ Các công trình đo đạc quan trắc 

− Hệ thống cọc, thủy chí 

− Giếng và máy tự ghi mực nước 

− Công trình đo lưu lượng 

▪ Cách sử dụng và bảo quản các loại công 

trình, máy móc, phương tiện và dụng cụ 

đo đạc các yếu tố thủy văn của trạm. 

Phần quan trắc H, to (1/4 tuần) 

▪ Các chế độ quan trắc mực nước và sự thay 

đổi các chế độ đo của trạm trong thời gian 

mùa lũ 

▪ Thực hiện quan trắc các yếu tố, mực nước 

nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, lượng 

mưa theo các chế độ quan trắc hàng ngày 

của trạm 

▪ Tính toán sổ mực nước 

▪ Vẽ đường quá trình mực nước để theo dõi 

bố trí đo lưu lượng, thay đổi chế độ quan 

trắc và quan trắc được đỉnh lũ. 

▪ Soạn thảo và điện báo các yếu tố thủy văn 

theo các chế độ mà Đài giao cho trạm 

▪ Lưu ý : Máy đo mực nước tự động (nếu 

có) 

▪ Sinh viên đi theo ca trực của trạm 

Phần đo tốc độ, tính toán Q (1 tuần) 
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▪ Tìm hiểu và nắm vững đặc tính trạm đo 

như các nhân tố ảnh hưởng đến lưu 

lượng : bồi xói, lũ, vật hay ổn định... 

▪ Cách phân bố điểm đo lưu lượng trên 

quan hệ Q = f(H) và H = f(t) 

▪ Số lần đo lưu lượng trong năm và số lần 

đo lưu lượng của từng con lũ mà trạm đã 

và đang áp dụng 

▪ Tình hình mặt cắt đo lưu lượng, số lần đo 

độ sâu và cách đo sâu toàn mặt ngang 

▪ Vẽ cắt mặt ngang tổng hợp và cách sử 

dụng 

▪ Lập quan hệ Q = f(H), F = f(H), V = f(H) 

và cách phân tích các điểm trên quan hệ 

đó.  

▪ Phương pháp xử lý tài liệu lưu lượng 

trong công tác chỉnh biên hàng năm của 

trạm 

▪ Nắm được cách đo Q bằng ADCP (nếu 

có)  

▪ Sinh viên đi theo ca trực của trạm 

 

Phần đo đạc và tính toán R (1/2 tuần) 

▪ Tình hình phân bố hàm lượng chất lơ lửng 

theo độ sâu và mặt cắt ngang sông 

▪ Số đường thủy trực lấy mẫu nước trên mặt 

ngang và đường đại biểu 

▪ Số lần đo lưu lượng chất lơ lửng trong 

năm, và cách phân bố điểm đo trên quan 

hệ  = f (’) và H = f(t) 

▪ Thao tác lấy mẫu nước theo các phương 

pháp đo và lấy mẫu nước đại biểu theo các 

chế độ mà trạm đang sử dụng 

▪ Thao tác lấy mẫu nước để xác định thành 

phần độ hạt 

▪ Xử lý mẫu nước tại trạm. 

▪ Tính toán lưu lượng chất lơ lửng thực đo 

theo các phương pháp 

▪ Tính toàn và các phương pháp xác định 

thành phần độ hạt 

▪ Vẽ quan hệ  = f (’) và cách sử dụng 

quan hệ trong công tác chỉnh biên lưu 

lượng chất lơ lửng. 

▪ Xử lý các tình huống và chỉnh lý tài liệu 

khi đo đạc tính toán các yếu tố thủy văn 

vùng sông không ảnh hưởng thủy triều 

▪ Sinh viên đi theo ca trực của trạm  

▪ Tổng kết, báo cáo thu hoạch đợt thực tập 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H H H M M 

Module 2.  H H H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Bài giảng Đo đạc thủy văn – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP 

HCM. 

2. Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng, Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông, 94 TCN 1 – 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. 
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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: Bộ môn Thủy văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                               Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY 

Tiếng Việt: Điều tiết dòng chảy 

Tiếng Anh: Flow Regulation 

Mã số học phần:  131214102 

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: 3  tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 34 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 11 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Tính toán thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa, 

các phương pháp xác định các đặc trưng về dung tích và mực nước hồ chứa, các loại 

tổn thất trong quá trình vận hành hồ... trong bài toán tính toán điều tiết phục vụ cấp 

nước và phòng lũ cho hạ du.  

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 Khái niệm điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa; các 

thành phần dung tích và mực nước của hồ chứa, 

cách tính toán các loại tổn thất trong bài toán tính 

toán điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa. 

ELO2, ELO3, ELO8 

CG2 Các phương pháp tính toán điều tiết dòng chảy phục 

vụ cấp nước, phòng lũ cho hạ du và lợi dụng tổng 

hợp  

ELO2, ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO8, 

ELO12 

CG3 Phương pháp điều phối hồ chứa trong giai đoạn vận 

hành hồ 

ELO2, ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO8, 

ELO12 

CG4 Sự tự tin, chính xác trong quá trình tính toán, thái độ 

yêu nghề, có trách nhiệm với nghề   
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 Phân tích được khái niệm điều tiết dòng chảy bằng hồ 

chứa; phân biệt được các thành phần dung tích và mực 

nước của hồ chứa, thành thạo cách tính toán các loại tổn 

thất trong bài toán tính toán điều tiết dòng chảy bằng hồ 

chứa. 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Thực hiện được bài toán tính toán điều tiết dòng chảy 

phục vụ cấp nước đối với hồ chứa điều tiết năm, nhiều 

năm bằng các phương pháp khác nhau 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO12 

CELO3 Thực hiện được bài toán tính toán điều tiết dòng chảy 

phục vụ phòng lũ cho hạ du và lợi dụng tổng hợp bằng 

các phương pháp khác nhau 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO12 

CELO4 Xây dựng được phương án điều phối hồ chứa trong giai 

đoạn vận hành hồ 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO12 

CELO5 Có sự tự tin, chính xác trong quá trình tính toán, có thái 

độ yêu nghề, có trách nhiệm với nghề   
ELO14 
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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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% Chuyên cần và 20% kiểm tra giữa kỳ 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận X   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn X   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: Thi kết thúc học phần 
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+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 : 

chuyên 

cần 

Tham gia 

toàn khóa 

học 

CELO4 Tất cả các 

buổi học / 

đánh giá quá 

trình 

tham dự 

đầy đủ 

 

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 

 

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,  

 

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:  kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực  

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

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 

 

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  

Chương 1: HỒ CHỨA VÀ ĐIỀU TIẾT 

DÒNG CHẢY BẰNG HỒ CHỨA 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Khái niệm về điều tiết dòng chảy và 

phân loại 

1.1.1 Khái niệm về điều tiết dòng chảy 

1.1.2 Phân loại điều tiết dòng chảy  

1.2 Hồ chứa và công trình đầu mối 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet  

  

2  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Các thành phần dung tích và mực nước 

của hồ chứa - Nguyên tắc lựa chọn 

1.3.1 Dung tích chết, mực nước chết 

1.3.2 Dung tích hiệu dụng và mực nước 

dâng bình thường 

1.3.3 Dung tích siêu cao và mực nước 

siêu cao 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

3  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.4 Bồi lắng hồ chứa và tính toán bồi lắng 

hồ chứa 

1.4.1 Bùn cát và một số đặc trưng cơ 

bản  

1.4.2 Tính toán bồi lắng hồ chứa 

1.5 Tính toán tổn thất bốc hơi và tổn thất 

thấm 

1.5.1 Lượng tổn thất do bốc hơi 

1.5.2 Lượng tổn thất do thấm 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên làm 

BT 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách 

và Internet 

  

4  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.6 Các hộ dùng nước và phân loại 

1.7 Tài liệu cơ bản dùng trong tính toán hồ 

chứa 

1.7.1 Tài liệu khí tượng thủy văn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO5 
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1.7.2 Tài liệu dân sinh kinh tế 

1.7.3 Tài liệu địa hình lòng hồ 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Làm bài tập 

  

5  

Chương 2: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT 

CẤP NƯỚC 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1 Khái niệm chung  

2.1.1 Hồ chứa điều tiết năm và hồ 

chứa điều tiết nhiều năm  

2.1.2 Các hệ số không thứ nguyên 

thường dùng trong tính toán điều tiết hồ 

chứa  

2.1.3 Tần suất đảm bảo cấp nước 

2.1.4 Các bài toán điều tiết cấp nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới 

thiệu 

  

6  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2 Tính toán điều tiết đối với hồ chứa điều 

tiết nhiều năm 

2.2.1 Nguyên lý tính toán điều tiết năm 

bằng phương pháp trình tự thời gian 

2.2.2 Tính toán điều tiết năm bằng 

phương pháp lập bảng 

2.2.3 Tính toán điều tiết năm bằng 

phương pháp tính lặp trực tiếp 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận nhóm 

CELO1, CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

- Bài tập 

  

7  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3 Tính toán điều tiết đối với hồ chứa điều 

tiết nhiều năm 

2.3.1 Tính toán điều tiết nhiều năm 

bằng phương pháp thống kê 

2.3.2 Tính toán điều tiết theo phương 

pháp điều tiết toàn liệt 

Bài tập  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận nhóm 

 

CELO1, CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

8  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Chữa bài tập 
- Thuyết trình 

- Sinh viên chữa 

CELO1, CELO2, 

CELO5 
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BT 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Tiến hành nhiệm vụ theo cá nhân/ 

nhóm 

  

9  Chương 3: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1 Tiêu chuẩn chống lũ cho công trình và 

phòng lũ cho hạ du 

3.2 Các biện pháp phòng chống lũ cho hạ 

du 

3.2.1 Các biện pháp công trình 

3.2.2 Biện pháp phi công trình  

3.2.3 Nhiệm vụ tính toán điều tiết lũ  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

  

10  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3 Phương pháp tính toán điều tiết lũ 

3.2.1 Nguyên lý tính toán điều tiết lũ  

3.2.2 Phân tích dạng đường xả lũ 

3.2.3 Phương pháp tính toán điều tiết 

lũ 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên làm 

bài theo nhóm 

CELO1, CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Làm bài tập   

11  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Chữa bài tập 

- Thuyết trình 

- Sinh viên chữa 

BT  

CELO1, CELO3, 

CELO5 

Kiểm tra giữa kỳ 
  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Nghiên cứu các quy phạm trong quy 

hoạch lưu vực sông 

  

12  Chương 4: ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Khái niệm chung  

4.1.1 Điều phối hồ chứa   

4.1.2 Biểu đồ điều phối hồ chứa  

4.2 Xây dựng biểu đồ điều phối hồ chứa 

điều tiết năm  

4.2.1 Vẽ đường hạn chế cấp nước và 

đường phòng phá hoại 

4.2.2 Vẽ đường phòng lũ  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO4, 

CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Đọc tài liệu   

13  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Xây dựng biểu đồ điều phối cho hồ 

chứa điều tiết nhiều năm  

4.2 Vận hành hồ chứa theo biểu đồ điều 

phối hồ chứa 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Đọc tài liệu   

14  Chương 5: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT 

DÒNG CHẢY HỆ THỐNG HỒ CHỨA 

LỢI DỤNG TỔNG HỢP 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1 Vai trò của hệ thống hồ chứa trong cân 

bằng nước hệ thống và nhiệm vụ tính toán 

điều tiết hồ chứa  

5.2 Hệ thống hồ chứa và phân loại 

5.3 Nguyên lý tính toán điều tiết dòng chảy

  

5.4 Tính toán điều tiết dòng chảy cho hệ 

thống hồ chứa cấp nước 

5.4.1 Đặc điểm của hệ thống hồ chứa 

cấp nước 

5.4.2 Tính toán điều tiết cấp nước cho 

hệ thống hồ không có quan hệ về mặt thuỷ 

lợi 

5.4.3 Tính toán điều tiết cấp nước đối 

với hệ thống hồ chứa có quan hệ thuỷ lợi 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

15  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.5 Tính toán điều tiết cho hệ thống hồ 

chứa bậc thang phát điện  

5.5.1 Nguyên lý chung  

5.5.2 Tính toán điều tiết cho hệ thống 

hồ chứa bậc thang phát điện với công suất 

cố định cho trước 

5.5.3 Xác định công suất đảm bảo của 

hệ thống hồ chứa bậc thang với mực nước 

dâng bình thường và độ sâu công tác cho 

trước 

5.6 Tính toán điều tiết lũ cho hệ thống hồ 

chứa 

5.6.1 Một số khái niệm cơ bản  

5.6.2 Tính toán điều tiết lũ đối với hồ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO5 
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chứa không có nhiệm vụ phòng lũ cho hạ 

du công trình 

5.6.3 Tính toán điều tiết lũ đối với hồ 

chứa có nhiệm vụ phòng lũ hạ du 

TỔNG KẾT 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Ôn 

tập   

 

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   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 

Module 11 H  H  H 

Module 12 H   H H 

Module 13 H   H H 

Module 14 H H H  H 

Module 15 H H H  H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Hà Văn Khối, Thủy văn công trình, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2008. 
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7.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Văn Tuần, Tính toán thủy lợi, NXB ĐHQGHN, 2000. 

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: Vũ Thị Vân Anh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

   Cấn Thu Văn                           Cấn Thu Văn                           Vũ Thị Vân Anh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỦY VĂN ĐÔ THỊ  

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THỦY VĂN ĐÔ THỊ 

Tiếng Việt: Thủy văn đô thị 

Tiếng Anh: Urban Hydrology 

Mã số học phần:  131214105 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 39 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 6 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Tính toán thủy văn 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình hình thành 

dòng chảy đô thị, các phương pháp tính toán mưa và tổn thất trên lưu vực đô thị, phân 

tích và đánh giá được chất lượng nước thải trên lưu vực đô thị. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các quá 

trình hình thành dòng chảy đô thị, các phương pháp 

tính toán mưa và tổn thất trên lưu vực đô thị 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4 

CG2 Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng áp dụng tính 

được mưa thiết kế và tính tổn thất.  

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích số liệu, 

làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số thuật 

ngữ Anh văn chuyên ngành căn bản 

 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

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 
Hiểu rõ các quá trình hình thành dòng chảy đô thị, các 

phương pháp tính toán mưa và tổn thất trên lưu vực đô thị 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4 

CELO2 
Tính được mưa thiết kế và tính tổn thất, áp dụng được mô 

hình SWMM cho bài toán tiêu thoát nước đô thị cụ thể. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 
Phân tích và đánh giá được chất lượng nước thải trên lưu 

vực đô thị. 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 
Làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, trình bày 

văn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 
Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15, 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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



3 

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4, 

chương 5 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

PP viết  

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

 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  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC 

ĐÔ THỊ 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển đô thị  

1.2 Đặc điểm tự nhiên của lưu vực đô thị 

1.2.1 Đặc điểm địa hình bề mặt đô thị 

1.2.2 Chế độ khí hậu 

1.2.3 Chế độ thủy văn 

1.2.4 Chế độ nước ngầm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Tác động của đô thị hóa đến môi trường 

1.4 Đặc điểm đô thị Việt Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, CELO5 
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1.5 Vấn đề thoát nước đô thị ở Việt Nam 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Làm bài tập 

 

3  

CHƯƠNG 2: DÒNG CHẢY TRÊN LƯU 

VỰC ĐÔ THỊ 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Tính mưa thiết kế 

2.1.1 Tổng lượng mưa, cường độ mưa 

2.1.2 Thời gian mưa thiết kế 

2.1.3 Mối quan hệ lượng mưa- thời gian mưa- 

tần suất mưa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.2 Tính toán tổn thất mưa 

2.2.1 Các thành phần tổn thất mưa 

2.2.2 Tổn thất cất giữ 

2.2.3 Tổn thất điền trũng 

2.2.4 Tổn thất do thấm 

2.3 Quá trình hình thành dòng chảy trên các lưu  

vực đô thị 

2.3.1 Tập trung dòng chảy trên bề mặt đô 

thị 

2.3.2 Tập trung dòng chảy trong hệ thống 

tiêu thoá 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4 Tính toán dòng chảy do mưa trên lưu vực 

đô thị 

2.4.1 Phương pháp căn nguyên dòng chảy 

2.4.2 Phương pháp đường đơn vị 

2.5 Nước thải sinh hoạt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

ĐÔ THỊ 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1. Đặc điểm hệ thống thoát nước đô thị 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2. Tính toán hệ thống thoát nước mưa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3. Công trình thoát nước đô thị 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

9+10 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài tập chương 3 

 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Làm bài tập 

  

11 

CHƯƠNG 4. CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 

ĐÔ THỊ 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Tác động đô thị hóa đến dòng chảy 

4.2 Ảnh hưởng đến dòng chảy mặt 

4.3 Các thông số đô thị hoá Bài tập  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4 Tính chất hóa lý của nước thải đô thị 

4.5 Tác động của nguồn nước nhiễm bẩn đến 

môi trường đô thị 

4.6 Chuyển tải bùn cát trong hệ thống tiêu 

4.7 Tốc độ rửa trôi các chất nhiễm bẩn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13 

CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH THOÁT NƯỚC 

ĐÔ THỊ 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

5.1 Phân loại mô hình thoát nước đô thị 

5.2 Mô hình phục vụ thiết kế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

14 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.2 Mô hình phục vụ thiết kế (tiếp) 

5.3 Mô hình quy hoach quản lý  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

15 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.4 Giới thiệu mô hình SWMM 

5.4.1 Cấu trúc mô hình 

5.4.2 Phạm vi ứng dụng mô hình 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  M H M L M 

Module 3.  H H M M M 

Module 4.  M H M M M 

Module 5.  M H H M M 

Module 6.  H M H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M M H M M 

Module 9.  M H H H M 

Module 10.  M H H H M 

Module 11.  H M H M M 

Module 12.  M M H M M 

Module 13.  H H M M M 

Module 14.  M H M M M 
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Module 15.  M H M M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Lã Thanh Hà, Nguyễn Văn Lai, Bài giảng Thủy văn đô thị, Trường Đại học Thủy 

lợi, 2012. 

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: …………………..  

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI 

Tiếng Việt: Phân tích rủi ro thiên tai 

Tiếng Anh: Risk Analysis 

Mã số học phần:  131214055 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 44 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

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

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, khái niêm cơ bản và các nguyên 

tắc chung về rủi ro lũ lụt, các yếu tố hình thành, cách tính toán và phân tích, đánh giá để 

thiết lập các biện pháp quy hoạch phòng chống lũ lụt. 

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 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và các 

nguyên tắc chung về rủi ro thiên tai. 
ELO3, ELO8 

CG2 Trang bị cho SV cách tính toán, phân tích rủi ro ELO6, ELO8 

CG3 Cung cấp cho sinh viên các khả năng đánh giá toàn 

diện tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến 

các khía cạnh khác nhau của xã hội. 

ELO6, ELO8 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

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 Hiểu rõ các kiến thức cơ bản và các nguyên tắc chung về rủi 

ro thiên tai. 
ELO3, ELO8 

CELO2 Phân tích được tính dễ bị tổn thương, khả năng thích ứng và 

chống chĩu rủi ro thiên tai 
ELO6, ELO8 

CELO3 Đánh giá được tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến 

các khía cạnh khác nhau của xã hội. 
ELO6, ELO8 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

đầy đủ 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Mỗi buổi 

học 

Tham dự 

đầy đủ 

PP quan sát 

10% 

A1.2. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 



4 

 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 7 
Hoàn 

thành 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

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  

BÀI MỞ ĐẦU   

CHƯƠNG 1: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: CÁC 

CHIỀU HƯỚNG MỚI VỀ RỦI RO 

THIÊN TAI, MỨC ĐỘ PHƠI NHIỄM 

TRƯỚC HIỂM HỌA, TÍNH DỄ BỊ TỔN 

THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG 

CHỊU 

 

CELO1, 

CELO5 
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Khái niệm  

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2 Hiện tượng cực đoan, tác động cực đoan 

thiên tai 

1.3 Quản lý thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên 

tai  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO5 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Quản lý thiên tai, giảm thiểu rủi ro 

thiên tai (tiếp) 

Đối phó và thích ứng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

CHƯƠNG 2: NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT 

ĐỊNH RỦI RO: MỨC ĐỘ PHƠI NHIỄM 

TRƯỚC HIỂM HỌA VÀ TÍNH DỄ BỊ TỔN 

THƯƠNG 
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A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1. Yếu tố rủi ro  

2.2. Năng lực đối phó và thích ứng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới 

thiệu 

  

5  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3. Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai 

2.4. Tích lũy rủi ro 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4. Tích lũy rủi ro (tiếp) 
- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1. Các khái niệm cơ bản 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2. Các mối hiểm họa tự nhiên 

3.3. Độ phơi nhiễm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3. Độ phơi nhiễm (tiếp) 

3.4. Tính dễ bị tổn thương xã hội trước 

hiểm họa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.5. Khả năng thích ứng và chống chịu 

3.6. Phân cấp chỉ số rủi ro 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.    

10  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.6. Phân cấp chỉ số rủi ro (tiếp) 

3.7. Ước lượng rủi ro 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 
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11  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.8. Phân tích và quản lý rủi ro 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Thảo luận 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI RO CỰC 

ĐOAN KHÍ HẬU Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG   

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1. Quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng 

đồng 

4.2. Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

14  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên 

tai theo cấp độ rủi ro 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

15  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4. Giám sát và đánh giá kế hoạch giảm 

thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng 

4.5. Thiên tai và một số giải pháp giảm thiểu 

ở Việt Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1.  H L L H 

Module 2.  H L L H 

Module 3.  H L L H 
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Module 4.  H L L H 

Module 5.  H L L H 

Module 6.  H H M H 

Module 7.  H H M H 

Module 8.  H H M H 

Module 9.  H H M H 

Module 10.  H H M H 

Module 11.  H H M H 

Module 12.  H H M H 

Module 13.  H L H H 

Module 14.  H L H H 

Module 15.  H L H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Cấn Thu Văn, Bài giảng Phân tích rủi ro thiên tai, Trường ĐH tài nguyên và 

Môi trường TP.HCM. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Thanh Sơn và nnk, Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt, nxb Khoa 

học kỹ thuật, 2014. 

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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THIÊN TAI VÀ THẢM HỌA 

Trình độ đào tạo: Đại học   

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THIÊN TAI VÀ THẢM HỌA 

Tiếng Việt: Thiên tai và thảm họa 

Tiếng Anh: Natural calamities and disasters 

Mã số học phần:  131114402 

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: 29 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

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

Học phần trang bị các kiến thức giúp sinh viên xác định được những kiến thức cơ 

bản về thiên tai và thảm họa; các phương pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, quản lý và đánh 

giá rủi ro thiên tai.  

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 
Giúp SV hiểu rõ kiến thức cơ bản về thiên tai, thảm 

họa, các phương pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
ELO3, ELO8 

CG2 
Giúp SV phân tích, đánh giá rủi ro thiên tai ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG3 
Trang bị cho SV các kiến thức về quản lý rủi ro thiên 

tai 
ELO7, ELO8 

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, ý thức được đạo đức 

nghề nghiệp 

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 

CĐĐT 

 Kiến thức  

CELO1 Hiểu rõ kiến thức cơ bản về thiên tai, thảm họa ELO3, ELO8 

CELO2 
Phân tích, thực hiện các bước đánh giá rủi ro thiên tai  ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Hiểu rõ các kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai ELO7, ELO8 

CELO4 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu 

và giải quyết các vấn đề, học tập với tinh thần kỷ luật cao. 

ELO12, 

ELO13, 

ELO14, 

ELO15 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

CELO3 L M M L M M H H M L M M M M M 
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CELO4 L M M L M M M M M L M H H H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy-học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Chuyên cần, thái độ học tập, Làm bài kiểm tra 1 tiết 

trên lớp. 

+ 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 kiểm tra hình thức: Tự luận 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ 

lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. 

chuyên 

cần 

 CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

10% 
A1.2. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO4 Mỗi buổi học Tích cực 

PP quan sát 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 
1/Tuần 7 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

PP viết: tự 

luận 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp ứng 

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/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 

  

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ THIÊN 

TAI VÀ THẢM HỌA 

1.1. Thiên tai 

1.2. Thảm họa và hiểm họa 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

2 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2. GIẢM NHẸ RỦI RO 

THIÊN TAI 

2.1. Khái niệm: Rủi ro thiên tai, tình trạng 

dễ bị tổn thương và giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai 

2.2 Mô hình áp lực và giải tỏa thiên tai 

2.3 Nhận thức về tình trạng dễ bị tổn 

thương 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO4 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

3 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2 (tiếp): GIẢM NHẸ RỦI RO 

THIÊN TAI 

2.4 Mục đích của giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

2.5 Khung hành động giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học và các bài 

tập đã làm trong Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT 
  

CHƯƠNG 2 (tiếp): GIẢM NHẸ RỦI RO 

THIÊN TAI 

2.6 Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

 

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN 

TAI 

3.1 Khái niệm 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 4 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

5 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). QUẢN LÝ RỦI RO 

THIÊN TAI 

3.2 Các thành phần quản lý rủi ro thiên tai 

3.3 Nguồn nhân lực cho quản lý rủi ro thiên 

tai 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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6 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT  
  

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

THIÊN TAI  

4.1 Khái niệm về đánh giá rủi ro thiên tai 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

7 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

BT 
  

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

THIÊN TAI  

4.2 Thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai 

Kiểm tra giữa kỳ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 

7 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

8 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:3tiết 

LT   

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐÁNH GIÁ RỦI 

RO THIÊN TAI  

4.2 Thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai (tiếp) 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint  

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

9 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   
  

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐÁNH GIÁ RỦI 

RO THIÊN TAI  

4.3 Các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai có 

sự tham gia 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 9 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 
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10 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 3tiết 

LT   

CHƯƠNG 4 (TIẾP). ĐÁNH GIÁ RỦI 

RO THIÊN TAI  

4.3 Các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai 

có sự tham gia (tiếp) 

Ôn tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu Powerpoint 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà 
  

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 10 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1.  H M M H 

Module 2.  M M H H 

Module 3.  M M H H 

Module 4.  H M H H 

Module 5.  M M H H 

Module 6.  M H M H 

Module 7.  M H M H 

Module 8.  M H M H 

Module 9.  M H M H 

Module 10.  M H M H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Bộ môn Thủy văn, Bài giảng Thiên tai và Thảm họa, TPHCM, 2016.     

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Bộ NN&PTNT và Chương trình phát triển LHQ, Tài liệu kỹ thuật quản lý rủi ro 

thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Hà Nội, 2012. 

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 20% số tiết dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành môn 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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

          TRƯỞNG KHOA                    TRƯỞNG BỘ MÔN               NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

            



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO 

BĐKH 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ 

TỔN THƯƠNG DO BĐKH 

Tiếng Việt: Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do 

BĐKH 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  131214094 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 44 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: 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: Bộ môn Thủy văn 

 

 



 

2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị các kiến thức giúp SV hiểu về Các chiều hướng mới về rủi ro 

thiên tai, mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và khả năng chống 

chịu; những yếu tố quyết định rủi ro khí hậu; quản lý rủi ro cực đoan khí hậu ở cấp địa 

phương và hệ thống quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu cực đoan ở 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 đánh giá, quản lý rủi ro thiên tai trên 

cơ sở đánh giá mức độ dễ bị tổn thương thông qua các 

thành phần mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị 

tổn thương, khả năng chống chịu và những yếu tố quyết 

định rủi ro khí hậu 

ELO2, ELO3 

CG2 

Các kiến thức về quản lý rủi ro cực đoan khí hậu ở cấp địa 

phương và hệ thống quản lý rủi ro thiên tai, tính dễ bị tổn 

thương do biến đổi khí hậu và khí hậu cực đoan ở Việt 

Nam 

ELO2, ELO3 

CG3 

Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, có kỹ 

năng học và tự học, biết sắp xếp thời gian một cách hợp 

lý. 

ELO6, ELO7 

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 hướng về cộng 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 

CĐĐT 

CELO1 
Hiểu các kiến thức về rủi ro thiên tai và tính dễ bị tổn thương 

do BĐKH 

ELO2, ELO3 

CELO2 

SV hiểu và áp dụng các kiến thức về quản lý rủi ro do biến đổi 

khí hậu, thời tiết cực đoan khí hậu ở cấp địa phương và hệ thống 

quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu cực đoan ở Việt Nam 

ELO2, ELO3 

CELO3 
Trang bị kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, có kỹ năng 

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

ELO6, ELO7 

CELO4 

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 đưa ra các kết quả 

tính toán 

ELO12, 

ELO13, 

ELO14, 

ELO15 

 

 

 



 

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

CĐR 

HP 

CĐR của CTĐT 
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CELO1 M H H 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 M H M M H H M M M M M M M M 

CELO4 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. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 
Hoàn 

thành 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1 60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

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:    

CHƯƠNG 1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: 

CÁC CHIỀU HƯỚNG MỚI VỀ RỦI 

RO THIÊN TAI, MỨC ĐỘ PHƠI BÀY 

TRƯỚC HIỂM HỌA, TÍNH DỄ BỊ 

TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG 

CHỐNG CHỊU 

1.1. Giới thiệu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 



 

       1.1.1 Những khái niệm và định nghĩa 

quan trọng 

1.1.2. Xác định mối quan hệ giữa 

thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý 

rủi ro thiên tai 

1.1.3. Xác định mối quan hệ giữa 

thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý 

rủi ro thiên tai 

1.2. Các hiện tượng cực đoan, tác 

động cực đoan và thiên tai 

1.2.1. Phân biệt hiện tượng cực 

đoan, tác động cực đoan và thiên tai

  

1.2.2. Các hiện tượng cực đoan 

được xác định bằng đặc trưng vật lý

  

1.2.3. Các tác động cực đoan 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 1 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

2 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

CHƯƠNG 1 (TIẾP). BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU: CÁC CHIỀU HƯỚNG MỚI VỀ 

RỦI RO THIÊN TAI, MỨC ĐỘ PHƠI 

BÀY TRƯỚC HIỂM HỌA, TÍNH DỄ 

BỊ TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG 

CHỐNG CHỊU 

1.3. Quản lý thiên tai, giảm thiểu rủi 

ro thiên tai và chia sẻ rủi ro

  

1.3.1. Biến đổi khí hậu sẽ làm quản 

lý rủi ro thiên tai phức tạp hơn

  

1.3.2. Thích ứng với biến đổi khí hậu 

góp phần quản lý rủi ro thiên tai

  

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 



 

1.3.3. Quản lý rủi ro thiên tai và 

thích ứng với biến đổi khí hậu chia sẻ 

khái niệm, mục 

tiêu và quá trình 

1.4. Đối phó và thích ứng

  

1.4.1. Định nghĩa, sự phân biệt, mối 

quan hệ giữa đối phó, năng lực, năng lực 

thích ứng 

và phạm vi đối phó 

1.4.2. Việc học tập 

1.4.3. Học tập để vượt qua rào cản 

thích ứng  

1.4.4. ‘Không hối tiếc’, thích ứng mạnh 

mẽ và việc học tập 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 2 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

  

3-4 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp    

CHƯƠNG 2. NHỮNG YẾU TỐ 

QUYẾT ĐỊNH RỦI RO KHÍ HẬU: 

MỨC ĐỘ PHƠI BÀY TRƯỚC HIỂM 

HỌA VÀ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN 

THƯƠNG 

2.1. Các yếu tố quyết định rủi ro: Hiểm 

họa, mức độ phơi bày trước hiểm họa và 

tính dễ bị tổn thương 

2.1.1. Thiên tai và rủi ro thiên tai 

2.1.2. Các yếu tố quyết định rủi ro 

2.2. Các yếu tố tác động tới tính dễ bị tổn 

thương 

2.3. Năng lực đối phó và thích ứng 

2.3.1. Các dạng năng lực 

   2.3.2. Khả năng chống chịu và tính dễ 

bị tổn thương 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 



 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 3 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

  

5-6 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp     

CHƯƠNG 2 (TIẾP). NHỮNG YẾU TỐ 

QUYẾT ĐỊNH RỦI RO KHÍ HẬU: 

MỨC ĐỘ PHƠI BÀY TRƯỚC HIỂM 

HỌA VÀ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN 

THƯƠNG 

2.4. Các chiều hướng mới của tính dễ bị 

tổn thương và mức độ phơi bày trước 

hiểm họa 

2.4.1. Yếu tố môi trường 

2.4.2. Yếu tố xã hội 

2.4.3. Yếu tố kinh tế 

2.4.4. Các yếu tố liên ngành và sự 

tương tác và tích hợp của các yếu tố 

2.5. Xác định và đánh giá rủi ro thiên tai 

2.5.1. Xác định rủi ro 

2.5.2. Đánh giá tính dễ bị tổn thương 

và rủi ro 

2.5.3. Truyền thông các rủi ro 

2.6. Tích lũy rủi ro 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, , 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 4 
  

7 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ RỦI RO CỰC 

ĐOAN KHÍ HẬU Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

3.1.Giới thiệu: Tầm quan trọng của cấp 

địa phương trong quản lý rủi ro cực 

đoan khí hậu  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 



 

 

3.2. Ứng phó với rủi ro thiên tai hiện nay 

ở địa phương 

3.2.1. Trợ giúp khẩn cấp và cứu trợ 

thiên tai 

3.2.2. Di dân 

     3.2.3. Phục hồi và tái thiết 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà   

- Xem lại các bài tập đã làm trong Tuần 

5 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

  

8-9 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

CHƯƠNG 3 (TIẾP).  QUẢN LÝ RỦI RO 

CỰC ĐOAN KHÍ HẬU Ở CẤP ĐỊA 

PHƯƠNG 

3.3. Dự báo và ứng phó với rủi ro thiên tai 

trong tương lai 

3.3.1.Truyền thông về rủi ro thiên tai 

3.3.2. Các biện pháp công trình 

3.3.3. Sử dụng đất và bảo vệ hệ sinh 

thái 

3.3.4. Dự trữ và chia sẻ nhu yếu 

phẩm 

3.4. Nâng cao năng lực cộng đồng địa 

phương để quản lý rủi ro trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu 

3.4.1. Chủ động ứng phó và các hoạt 

động phòng ngừa 

3.4.2. Tăng cường năng lực ra quyết 

định của địa phương 

3.4.3. Nguồn lực xã hội 

3.4.4. Lồng ghép với tri thức bản địa 

     3.4.5. Sáng kiến và hành động của tổ 

chức chính trị - xã hội địa phương 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 



 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 6 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

  

10-11 

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

LT 
  

CHƯƠNG 3 (TIẾP).  QUẢN LÝ RỦI RO 

CỰC ĐOAN KHÍ HẬU Ở CẤP ĐỊA 

PHƯƠNG 

3.5. Các thách thức và cơ hội ứng phó 

biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai   

3.5.1. Những yếu tố ảnh hưởng trong 

ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý 

rủi ro thiên tai  

3.5.2. Chi phí quản lý rủi ro thiên tai 

và rủi ro từ cực đoan khí hậu 

3.5.3. Những hạn chế trong ứng phó 

ở địa phương 

3.6. Chiến lược quản lý rủi ro thiên tai và 

biến đổi khí hậu 

3.6.1. Lồng ghép vấn đề biến đổi khí 

hậu trong quy hoạch 

3.6.2. Thích ứng dựa vào cộng đồng 

3.6.3. Chia sẻ rủi ro ở cấp địa 

phương 

3.6.4. Khung chuyển đổi cho chiến 

lược quản lý 

3.7. Hạn chế dữ liệu, thông tin và nghiên 

cứu ở cấp địa phương 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 7 

  



 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

12 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:    

CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

RỦI RO THIÊN TAI VÀ KHÍ HẬU 

CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM 

4.1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện 

hành về quản lý rủi ro thiên tai và cực 

đoan khí hậu ở Việt Nam 

4.2. Hệ thống quản lý rủi ro do thiên tai 

và cực đoan khí hậu ở Việt Nam 

4.2.1. Các cơ quan nhà nước 

4.2.2. Các tổ chức chính trị - xã hội, 

các tổ chức xã hội dân sự, và các 

doanh nghiệp 

4.2.3. Nghiên cứu và truyền thông 

      4.2.4. Nhận định hệ thống quản lý rủi 

ro thiên tai và cực đoan khí hậu ở Việt 

Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 8 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

  

13 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp   

CHƯƠNG 4 (TIẾP). HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ 

KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM 

4.3. Lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai 

và thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

các kế hoạch và chính sách 

4.3.1. Hiện trạng lồng ghép quản lý 

rủi ro thiên tai và thích ứng với biến 

đổi khí hậu vào các kế hoạch, chính 

sách ở Việt Nam 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 



 

4.3.2. Bài học kinh nghiệm và những 

vấn đề còn tồn tại 

4.3.3. Đề xuất khung lồng ghép 

QLRRTT và thích ứng với BĐKH vào 

kế hoạch và chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội 

4.5. Tài chính và phân bổ ngân sách 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   

- Xem lại các nội dung đã học trong 

Tuần 8 
  

14-15 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp   

CHƯƠNG 4 (TIẾP). HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ 

KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM 

4.6. Các hương há và công cụ dùng 

trong thực tiễn  

4.6.1. Xây dựng năng lực quản lý rủi 

ro thiên tai 

4.6.2. Giảm rủi ro thiên tai do biến 

đổi khí hậu 

4.6.3. Chia sẻ rủi ro 

4.6.4. Quản lý các tác động 

4.7. Liên kết hệ thống quản lý rủi ro 

thiên tai Việt Nam với các thách thức 

liên quan đến biến đổi khí hậu 

4.7.1. Đánh giá hiệu quả của quản lý 

rủi ro thiên tai trong điều kiện khí hậu 

đang thay đổi 

4.7.2. Quản lý độ bất định và quản lý 

thích ứng trong hệ thống quốc gia 

4.7.3. Giải quyết các yếu tố căn bản 

cấu thành nên tổn thương 

      4.7.4. Tiếp cận rủi ro thiên tai, thích 

ứng, và phát triển một cách tổng hợp 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:    



 

- SV ôn tập theo đề cương GV đã cung 

cấp 
  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1.  H 
M 

H H 

Module 2.  H 
M 

H H 

Module 3.  H 
M 

H H 

Module 4.  H 
M 

H H 

Module 5.  
M 

H H H 

Module 6.  
M 

H H H 

Module 7.  
M 

H H H 

Module 8.  
M 

H H H 

Module 9.  
M 

H H H 

Module 10.  
M 

H H H 

Module 11.  
M 

H H H 

Module 12.  
M 

H H H 

Module 13.  
M 

H H H 

Module 14.  
M 

H H H 

Module 15.  
M 

H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Trung tâm KHCN Khí tượng Thủy văn & Môi trường, Biến đổi khí hậu, NXB 

KH&KT, 2008. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Giáo trình “Năng lượng tái tạo”, dành cho hệ Đại Học, Khối Ngành Công Nghệ,  

Võ Viết Cường, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2014.  



 

2. Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng, 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 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. Cấn Thu Văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 

Cấn Thu Văn 

 

 

 

 

 

 

       Cấn Thu Văn 

 

 

 

 

 

 

Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: CHỈNH TRỊ SÔNG VÀ BỜ BIỂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: CHỈNH TRỊ SÔNG VÀ BỜ BIỂN 

Tiếng Việt: Chỉnh trị sông và bờ biển 

Tiếng Anh: River and Coastal Engineering 

Mã số học phần:  221314113 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 35 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 10 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 90 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa Tài nguyên nước 



2 

 

2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Quy hoạch chỉnh trị sông 

và bờ biển; Công trình chỉnh trị sông và bờ biển; Biện pháp chỉnh trị sông và bảo vệ bờ 

biển; Hình thái bờ biển và công trình 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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên 

tắc, nội dung và các bước quy hoạch chỉnh trị sông 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng xây dựng các 

bước đánh giá, tính toán và đề xuất các giải pháp 

công trình chỉnh trị tại một khu vực sông, bờ biển 

cần chỉnh trị và bảo vệ 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm tài liệu, 

làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số thuật 

ngữ Anh văn chuyên ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

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 Hiểu rõ các nguyên tắc, nội dung và các bước quy hoạch 

chỉnh trị sông 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng xây dựng được các bước đánh giá, tính toán và đề 

xuất các giải pháp công trình chỉnh trị tại một khu vực sông, 

bờ biển cần chỉnh trị và bảo vệ. 

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Tra cứu/tìm tài liệu hướng dẫn cho một vấn đề liên quan đến 

chỉnh trị sông, các Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành liên quan 

đến chỉnh trị sông. 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, thuyết trình, hiểu được vai trò của vấn đề 

liên quan đến chỉnh trị sông 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 
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+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

4/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 
Hoàn 

thành 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

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  

CHƯƠNG 1. QUY HOẠCH CHỈNH TRỊ 

SÔNG 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Nguyên tắc quy hoạch chỉnh trị sông  

1.1.1 Mục đích chỉnh trị sông  

1.1.2 Nguyên tắc của quy hoạch chỉnh trị 

sông  

1.2 Yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân 

đối với sông và quy hoạch chỉnh trị sông  

1.2.1 Yêu cầu của phòng chống lũ lụt đối 

với dòng sông  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
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- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

2  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.2.2 Yêu cầu của vận tải thuy đối với lòng 

sông 

1.2.3 Yêu cầu của công trình lấy nước đối 

với dòng sông 

1.3 Nội dung và các bước quy hoạch chỉnh trị 

sông 

1.3.1 Nội dung quy hoạch chỉnh trị sông 

1.3.2 Các bước quy hoạch chỉnh trị sông 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 
CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.4. Các tham số thiết kế quy hoạch chỉnh trị 

sông 

1.4.1. Lưu lượng và mực nước thiết kế 

1.4.2. Mặt cắt ngang thiết kế 

1.4.3. Tuyến chỉnh trị thiết kế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

Bài tập chương 1 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

CHƯƠNG 2. CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ 

SÔNG 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.1. Đặc điểm và phân loại công trình chỉnh trị 

sông  

2.1.1. Công trình bảo vệ bờ và đáy sông 

2.1.2.Phân loại công trình chỉnh trị 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.2. Vật liệu và cấu tạo công trình chỉnh trị sông 

2.3. Công trình chỉnh trị sông nước không xuyên 

qua và không xuyên qua 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.3.2. Đập thuận dòng (Đập dọc) 

2.3.3. Đập chắn dòng (Đập khóa) 

2.3. Công trình chỉnh trị sông nước xuyên qua 

2.3.1. Đặc điểm công trình 

2.3.2. Hình thức kết cấu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.4. Công trình bảo vệ bờ và đáy sông 

2.4.1. Nguyên nhân gây mất ổn định bờ 

sông và các công trình xây dựng ven bờ 

2.4.2. Tải trọng và lực tác dụng lên công 

trình bảo vệ bờ 

2.4.3. Tính toán công trình kè bờ và đáy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài tập chương 2 

 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.    

10  

KIỂM TRA GIỮA KỲ   

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP CHỈNH TRỊ 

SÔNG 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1. Nguyên tắc chung 

3.2. Chỉnh trị sông miền núi  

3.2.1. Chỉnh trị để phục vụ GT thủy (chạy 

tàu) 

3.2.2. Chỉnh trị để phòng chống dòng bùn 

đá 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.3. Chỉnh trị đoạn sông cong 

3.3.1. Đặc điểm chung 

3.3.2. Giải pháp chỉnh trị 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.4. Công trình chỉnh trị sông phòng chống lũ lụt 

3.4.1. Khái quát chung 

3.4.2. Thiết kế công trình phòng chống lũ 

lụt (đê sông) 

3.4.2. Lựa chọn phương án 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

CHƯƠNG 4. HÌNH THÁI BỜ BIỂN VÀ 

CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1. Hình thái bờ và vật liệu ven biển 

4.1.1. Hình thái bờ biển 

4.1.2. Vật liệu ven biển 

4.2. Cơ chế tổng quát của sự dịch chuyển đường 

bờ biển 

4.2.1. Nguyên lý cơ bản về sự dịch chuyển 

bờ biển 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

14  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự vận 

chuyển bùn cát ven bờ 

4.3. Khái niệm chung về công trình bảo vệ bờ 

biển 

4.3.1. Chức năng, nhiệm vụ công trình bảo 

vệ bờ biển 

4.3.2. Các giải pháp kỹ thuật và phân loại 

công trình bảo vệ bờ biển 

4.3.3. Yêu cầu chung đối với các loại công 

trình bảo vệ bờ biển 

4.3.4. Nội dung chính của tính toán thiết 

kế công trình bảo vệ bờ biển 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

15  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3.5. Các số liệu chính cần thiết trong 

tính toán thiết kế công trình bảo vệ bờ biển 

Bài tập chương 4 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 



8 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M H L M 

Module 2.  M M H L M 

Module 3.  M M M M M 

Module 4.  M M H H M 

Module 5.  H H H M M 

Module 6.  M H H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M H H H M 

Module 9.  M H M H M 

Module 10.  H H H M M 

Module 11.  M H M M M 

Module 12.  M H M M M 

Module 13.  H H H M M 

Module 14.  M H H M M 

Module 15.  M H H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 1. Trần Minh Quang, Động lực học sông và chỉnh trị sông, NXB Đại học Quốc 

gia Tp.Hồ Chí Minh, 2000. 

2. Vũ Uyển Dĩnh, Công trình bảo vệ bờ biển, NXB Xây dựng, 2008. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Văn Giáp, Lương Phương Hậu, Chỉnh trị cửa sông ven biển, NXB Xây 

dựng Hà Nội, 1996. 

2. Lương Phương Hậu, Động lực học dòng sông, NXB Xây dựng Hà Nội, 1992. 
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3. U.S ARMY, Coastal Engineering Manual, U.S Army Corps of Engineers, 

2006. 

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: ………………….. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

  



1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: PHÂN TÍCH THỦY VĂN VÙNG NGẬP LỤT 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: PHÂN TÍCH THỦY VĂN VÙNG NGẬP 

LỤT 

Tiếng Việt: Phân tích thủy văn vùng ngập lụt 

Tiếng Anh: Hydrological Analysis of Flooded Areas 

Mã số học phần:  131214037 

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: 29 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 1 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:  Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức có khả năng phân tích quan hệ 

mưa-dòng chảy, chế độ thủy lực vùng ngập lụt, diễ 

n toán lũ và một số mô hình mô phỏng từ đó có khả năng phân tích chế độ thủy 

văn, thủy lực vùng ngập lụt. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hiện 

tượng lũ lụt, khô hạn 
ELO3, ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng 

phân tích quan hệ mưa – dòng chảy 

ELO3, ELO6, 

ELO8 

CG3 Cung cấp cho sinh viên các phương pháp diễn toán 

lũ và tính toán thủy lực vùng ngập lụtm  

ELO3, ELO7, 

ELO8 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

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 Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về hiện tượng lũ lụt, khô hạn ELO3, ELO8 

CELO2 Phân tích được quan hệ mưa – dòng chảy ELO3, ELO6, 

ELO8 

CELO3 Ap dụng được các phương pháp diễn toán và tính toán thủy 

lực vủng ngập lũ 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO4 Ap dụng được các bước tính toán thủy lực vủng ngập lũ ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

CELO3 L M M L H H H H M L M M M M M 
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CELO4 L M M L H H H H M L M M M M M 

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 
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A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

đầy đủ 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Mỗi buổi 

học 

Tham dự 

đầy đủ 

PP quan sát 

10% 

A1.2. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 7 
Hoàn 

thành 

PP viết: tự 

luận 20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

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  

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Các khai niệm cơ bản  

1.2 Ngập lụt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO5 
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

CHƯƠNG 1 (TIẾP) : KHÁI QUÁT  

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Dòng chảy sông ngòi - Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH QUAN HỆ MƯA 

- DÒNG CHẢY 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1. Các quan hệ mưa dòng chảy 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3  

CHƯƠNG 2 (TIẾP). PHÂN TÍCH QUAN HỆ MƯA - DÒNG CHẢY 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.2 Phân tích đường quá trình thuỷ văn 

2.2.1. Hiện tượng dòng chảy mặt 

2.2.2. Các  thành phần đường quá trình 

2.2.3. Nhánh xuống và sự phân chia dòng 

chảy 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO5 
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2.2.4. Mưa hiệu quả và đường quá trình 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

CHƯƠNG 2 (TIẾP). PHÂN TÍCH QUAN HỆ MƯA - DÒNG CHẢY 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.3. Học thuyết đường quá trình đơn vị 

2.3.1. Nguồn gốc đường quá trình đơn vị. 

Trạm đo lưu vực 

2.3.2. Phương pháp đường cong – S 

2.3.3. Tập hợp các đường cong đơn vị 

2.4. Phát triển đường đơn vị tổng hợp 

2.4.1. Các giả thiết và nhân tố biến đổi 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

CHƯƠNG 2 (TIẾP). PHÂN TÍCH QUAN HỆ MƯA - DÒNG CHẢY 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4.2. Phương pháp Sneyder 

2.4.3. Phương pháp SCS 

2.4.5. Phương pháp Espey 

2.5. Các ứng dụng của đường quá trình thuỷ văn 

đơn vị - Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO5 CHƯƠNG 3. DIỄN TOÁN LŨ 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.1. Diễn toán thuỷ văn và thuỷ lực 

3.1.1. Các phương pháp diễn toán thuỷ văn 

3.1.2. Các phương pháp diễn toán thuỷ lực 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

CHƯƠNG 3 (TIẾP). DIỄN TOÁN LŨ 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2. Diễn toán thuỷ văn sông ngòi 

3.3. Phương pháp Muskingum 

3.4. Phương trình cơ bản diễn toán thuỷ lực 

sông ngòi 

3.5. Sự chuyển động của sóng lũ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 
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CHƯƠNG 3 (TIẾP). DIỄN TOÁN LŨ 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

3.6. Diễn toán sóng động học 

3.7. Diễn toán thuỷ lực sông ngòi 

3.7.1. Các phương pháp đặc trưng 

3.7.2. Phương pháp hiện 

3.7.3. Phương pháp ẩn 

3.7.4. Phương pháp Muskingum - Cunge 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

CHƯƠNG 4. THUỶ LỰC VÙNG NGẬP LỤT 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1. Dòng chảy đều 

4.2. Tính toán dòng chảy đều 

4.3. Năng lượng riêng và dòng chảy giới hạn 

4.4. Trạng thái độ sâu giới hạn 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9  

CHƯƠNG 4 (TIẾP). THUỶ LỰC VÙNG NGẬP LỤT 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.5. Dòng không đều hay dòng chảy biến đổi 

chậm 

4.6. Phương trình dòng biến đổi chậm 

4.7. Phân loại các đường bề mặt nước 

4.7.1. Các trường hợp độ dốc thoải 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.    

10  

CHƯƠNG 4 (TIẾP). THUỶ LỰC VÙNG 

NGẬP LỤT 
  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.7.2. Trường hợp độ dốc đứng 

4.7.3. Trường hợp độ dốc nghịch và nằm 

ngang 

4.8. Bước nhảy thuỷ lực 

4.9. Giới thiệu về mô hình HEC-2 

4.10. Cơ sở lý thuyết của mô hình HEC-2 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M L M H 

Module 2.  H H L L H 

Module 3.  M H L L H 

Module 4.  M H L L H 

Module 5.  M H L L H 

Module 6.  M L H L H 

Module 7.  M L H L H 

Module 8.  M L H H H 

Module 9.  M L H H H 

Module 10.  M L H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Nguyễn Thanh Sơn (Dịch), Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

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. 
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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: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: TÍNH TOÁN THỦY NĂNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: TÍNH TOÁN THỦY NĂNG 

Tiếng Việt: Tính toán thủy năng 

Tiếng Anh: Hydraulic Power 

Mã số học phần:  131214240 

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 

 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: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 tiết 

Kiểm tra: 2 tiết 

Thời gian tự học: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm và phương 

pháp tính toán các dạng thủy năng; khái niệm hộ dùng điện và cách xác định biểu đồ 

phụ tải; các phương pháp tính toán thủy năng và lựa chọn thông số của trạm thủy điện. 

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 kiến thức cơ bản về khái niệm và phương 

pháp tính toán các dạng thủy năng 
ELO2, ELO3, ELO8 

CG2 Khái niệm hộ dùng điện và cách xác định biểu đồ 

phụ tải 
ELO2, ELO3, ELO8 

CG3 Kỹ năng xử lý một số bài toán tính toán thủy năng 

đơn giản và xác định các thông số cơ bản của trạm 

thủy điện. 

ELO2, ELO3, ELO5,  

ELO6, ELO7, ELO8, 

ELO12 

CG4 Sự tự tin, chính xác trong quá trình tính toán, thái 

độ yêu nghề, có trách nhiệm với nghề   
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 Phân tích được khái niệm và các dạng thủy năng, nguyên 

lý và các biện pháp khai thác thủy năng; phân biệt được 

trữ năng tiềm tàng, trữ năng kỹ thuật, trữ năng kinh tế- kỹ 

thuật của một đoạn sông.  

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Phân tích được hộ dùng điện và xác định được biểu đồ phụ 

tải 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO3 Thực hiện được một số bài toán tính toán thủy năng ở mức 

độ đơn giản theo phương pháp tính theo thời gian.  

ELO2, ELO3, 

ELO5,  ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO12 

CELO4 Xác định được một số thông số cơ bản của trạm thủy điện ELO2, ELO3, 

ELO5,  ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO12 

CELO5 Có sự tự tin, chính xác trong quá trình tính toán, có thái độ 

yêu nghề, trách nhiệm với nghề   
ELO14 
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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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm 

Các Phương pháp học tậpđược áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: 10% Chuyên cần và 20% kiểm tra giữa kỳ 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận X   Trắc nghiệm   Thảo luận nhómX   Bài tập lớn X   Thực hành   Khác 

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm: Thi kết thúc học phần 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 : 

chuyên 

cần 

Tham gia 

toàn khóa 

học 

CELO4 Tất cả các 

buổi học / 

đánh giá quá 

trình 

tham dự 

đầy đủ 

PP quan sát 

30% 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 

 

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,  

 

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:  kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

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 

 

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 

50% 
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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  

Chương 1: TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ 

NGUỒN NĂNG LƯỢNG NƯỚC 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Nước – nguồn tài nguyên quý giá 

của loài người 

1.2 Nguyên tắc sử dụng nguồn nước 

1.3 Năng lượng nước và lịch sử phát 

triển thủy điện  

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1 

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP KHAI 

THÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG 

NƯỚC 

  

2.1 Phân loại và đánh giá năng lượng 

nước 

2.1.1 Phân loại năng lượng nước 

2.1.2 Đánh giá nguồn năng lượng sông 

suối 

2.2 Đơn vị đo công suất và điện năng 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet  

  

2  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.3 Năng lượng dòng chảy mặt 

2.3.1 Năng lượng toàn phần và năng 

lượng có thể khai thác được 

2.3.2 Năng lượng tiềm tàng của một 

đoạn sông 

2.4 Đánh giá năng lượng của một con 

sông  

2.4.1 Trữ năng lý thuyết của một con 

sông  

2.4.2 Trữ năng kỹ thuật và trữ năng 

kinh tế của một con sông 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên làm 

BT 

CELO1, CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

  

3  
A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.5 Các phương pháp khai thác năng 

lượng nước mặt  

2.5.1 Tập trung cột nước bằng đập 

dâng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1 
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2.5.2 Tập trung cột nước bằng đường 

dẫn 

2.5.3 Tập trung lưu lượng bằng hồ 

chứa 

2.5.4 Các hình thức khai thác khác 

2.6 Bố trí công trình thủy lợi thủy điện 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

  

4  

Chương 3: CÁC HỘ DÙNG ĐIỆN, 

HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ BIỂU ĐỒ 

PHỤ TẢI 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Các hộ dùng điện 

3.1.1 Nhóm hộ dùng điện công 

nghiệp 

3.1.2 Nhóm hộ dùng điện sinh hoạt 

và công trình công cộng 

3.1.3 Nhóm hộ dùng điện công 

nghiệp 

3.1.4 Nhóm dùng điện giao thông 

vận tải 

3.2 Biểu đồ phụ tải 

3.2.1 Biểu đồ phụ tải và đường tích 

lũy phụ tải ngày đêm 

3.2.2 Biểu đồ phụ tải năm 

Bài tập 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên làm 

BT 

CELO2, CELO3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới 

thiệu 

  

5  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.3 Khái niệm về hệ thống điện 

3.3.1 Phân loại 

3.3.2 Đặc điểm của trạm phát điện 

3.4 Vai trò của trạm thủy điện trong hệ 

thống điện lực 

3.4.1 Các thành phần công suất của 

hệ thống và của trạm thủy điện 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO2 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

  

6  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3.4.2 Xây dựng biểu đồ cân bằng 

công suất và điện lượng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO2 
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3.4.3 Yêu cầu chủ yếu của hệ thống 

điện đối với chế độ làm việc của trạm phát 

điện 

3.4.4 Sự tham gia phủ biểu đồ phụ tải 

hệ thống của trạm thủy điện 

Kiểm tra giữa kỳ 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu 

giảng viên giới thiệu. 

  

7  Chương 4: TÍNH TOÁN THỦY 

NĂNG VÀ CHỌN THÔNG SỐ CỦA 

TRẠM THỦY ĐIỆN 

  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Tính toán thủy năng 

4.1.1 Khái niệm tính toán thủy năng 

4.1.2 Mục đích và nhiệm vụ tính 

toán thủy năng 

4.1.3 Các tài liệu cơ bản phục vụ 

tính toán thủy năng 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Sinh viên thảo 

luận và trình 

bày nhóm 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc trước giáo trình về các 

phương pháp tính toán thủy năng 

  

8  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1.4 Các phương pháp tính toán thủy 

năng 

Làm bài tập 

 
CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Làm bài tập   

9  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

Làm và chữa bài tập Tính toán thủy năng  

- Sinh viên làm 

và chữa BT 

 

CELO1, CELO2, 

CELO3, CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình. Làm bài tập    

10  A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

4.2 Lựa chọn thông số của trạm thủy điện 

4.2.1 Chọn mức đảm bảo tính toán, 

năm tính toán và các năm đặc trưng thủy 

văn 

4.2.2 Mực nước dâng bình thường và 

độ sâu công tác có lợi của hồ chưa trạm 

thủy điện 

4.2.3 Xác định công suất đảm bảo cho 

trạm thủy điện 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO4 
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4.2.4 Xác định công suất lắp máy của 

trạm thủy điện 

4.2.5 Xác định điện năng trung bình 

nhiều năm và số giờ sử dụng công suất lắp 

máy 

Tổng kết 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Đọc giáo trình.  

- Nghiên cứu các quy phạm trong quy 

hoạch lưu vực sông 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1 H L M M 

Module 2 H L H M 

Module 3 H L M M 

Module 4 M H H M 

Module 5 M H M M 

Module 6 M H M M 

Module 7 H H H H 

Module 8 H H H H 

Module 9 H H H H 

Module 10 M M M H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

Nguyễn Thanh Sơn, Thủy văn hồ, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Thanh Sơn, Giáo trình Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2006 

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: Vũ Thị Vân Anh 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 

    Cấn Thu Văn                           Cấn Thu Văn                          Vũ Thị Vân Anh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA HTTT-VT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
Học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Tiếng Việt: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  170314103 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 20 tiết 

Số tiết bài tập: 6 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 2 tiết 

Số tiết thực tập: 30 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 0 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: Công Nghệ Thông Tin 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị một hệ 

thống cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm việc quản trị người dùng, quản trị cơ sở dữ liệu, 

cơ chế hoạt động của môi trường sử dụng cơ sở dữ liệu kiểu client/server, các kiến 

thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu. Môn học này được thiết kế thích hợp cho cả đối 

tượng sinh viên thuộc và không thuộc chuyên ngành cơ sở dữ liệu. Khối kiến thức của 

môn học này đóng vai trò quan trọng giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể làm 

việc với vai trò của người quản trị hệ thống server trong các công ty, xí nghiệp có sử 

dụng database server. 

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 

Hiểu rõ và nắm vững kiến thức về  quản trị CSDL, từ 

đó áp dụng vào giải quyết các vấn đề phát triển và 

vận hành một hệ QTCSDL 

ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO9, ELO10 

CG2 
Xây dựng được các hàm, thủ tục phía server ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO9, ELO10 

CG3 
Hiểu và vận hành công tác bảo mật cho hệ QTCSDL ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO9, ELO10 

CG4 

Thực hiện làm việc nhóm một cách hiệu quả để đạt 

được mục tiêu đề ra khi thực hiện đồ án. 

 

ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO9, ELO10 

CG5 

Thể hiện tính nghiêm túc và kỷ luật trong các hoạt 

động học tập của học phần. 

ELO1, 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 

- Mô hình và nguyên lý hoạt động của một hệ quản trị 

CSDL. 

- Các kiến thức cơ bản để quản trị được một hệ quản trị 

CSDL.  

 ELO2, ELO3, 

ELO7, ELO8, 

ELO9 

CELO2 

- Cài đặt một hệ quản trị CSDL. 

- Sử dụng các công cụ quản trị cơ bản của một hệ quản trị 

CSDL. 

 

ELO2, ELO3, 

ELO6, ELO7, 

ELO8, ELO9 

CELO3 
- Quản trị việc lưu trữ dữ liệu cho một hệ quản trị CSDL. 

- Quản trị việc bảo mật cho một hệ quản trị CSDL. 

ELO5, ELO7, 

ELO8, ELO9 
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- Quản trị việc sao lưu và phục hồi dữ liệu cho một hệ quản 

trị CSDL. 

- Quản trị việc tự động hóa các chức năng quản trị cho một 

hệ quản trị CSDL. 

- Quản trị việc giám sát hệ thống cho một hệ quản trị CSDL 

CELO4 

- Nhận thức được tầm quan trọng và vị trí của môn học. 

- Nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của từng nội dung của môn 

học. 

- Nhận thức được thảm họa của việc mất dữ liệu. 

- Nhận thức được các kiến thức và kỹ năng cần có để trở 

thành một người quản trị CSDL tốt. 

ELO11, 

ELO12, 

ELO13, 

ELO14, 

ELO915 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

 

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

 

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Giảng viên thuyết trình bài giảng, sinh viên nghe giảng trên lớp. Trong quá trình 

thuyết trình bài giảng, giảng viên sẽ đặt các câu hỏi nêu các chủ đề để sinh viên động 

não và trả lời, sau đó giảng viên sẽ phân tích hướng dẫn để các sinh viên có thể tự 

phản biện lẫn nhau và tìm ra câu trả lời hợp lý. 

Trong suốt quá trình học, giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên thực hành kỹ năng 

lập trình và sinh viên làm bài tập theo các nội dung đã học. 

Trước mỗi buổi học sinh viên cần đọc và tìm hiểu trước bài giảng, bài tập dựa 

vào kế hoạch giảng dạy và học liệu giảng viên gởi cho sinh viên, tài liệu tham khảo ở 

thư viện và trên internet. 

5.2. Phương 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: 40%. Bao gồm : 20% bài tập thực hành; 20% : thuyết trình nhóm 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận   Trắc nghiệm   Thuyết trình   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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 Sự 

tham dự 

lớp học, 

chuyên 

cần 

Phẩm chất  CELO4 5 Có mặt, 

đúng và 

đủ giờ 

trên lớp 

PP quan sát 

20% 

A1.2 Thái 

độ học tập 

Phẩm chất CELO4 10 Tham 

gia hoạt 

động học 

tập tích 

cực 

PP thực hành 

A1.3 Bài 

tập nhóm 

trên lớp 

Kiến thức 

Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

2 Kết quả 

của bài 

tập nhóm 

trình bày 

chi tiết, 

chính 

xác, 

khoa 

học, 

logic, rõ 

ràng 

 

A2. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.1 

Thuyết 

trình nhóm 

Kiến thức 

Kỹ năng 

Phẩm thất 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 Trình 

bày chi 

tiết, 

chính 

xác, 

khoa 

học, 

PP thuyết 

trình 

20% 
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logic, rõ 

ràng, 

sinh 

động, 

hiệu quả 

A3. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1 Kiến thức 

Kỹ năng 

Phẩm chất 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 Kết quả 

của bài 

thi kết 

thúc học 

phần 

PP viết 

60% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

1,2 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ 

QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ 

LIỆU. 

  

A/ Các nội dung:  

1.1. Giới thiệu môn học 

1.2. Ý nghĩa của việc quản trị hệ CSDL  

1.3. Mục tiêu của việc quản trị hệ CSDL 

1.4. Giới thiệu các nội dung của môn học 

Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Toàn bộ chương 

- Lảm thêm các bài tập rèn luyện kỹ năng 

lập trình 

 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

3,

4,

5 

CHƯƠNG 2:  CÀI ĐẶT HỆ QUẢN 

TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
  

 A/ Các nội dung chính trên lớp:  

2.1. Lập kế hoạch cài đặt 

2.2. Mục đích cài đặt 

2.3. Lựa chọn phiên bản hệ 

QTCSDL 

2.4. Xác định điều kiện phần cứng 

2.5. Xác định điều kiện phần mềm 

2.6. Tổ chức các ổ đĩa lưu trữ 

2.7. Xác định các instance sẽ cài 

Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 
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Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

2.8. Lựa chọn các option trong 

quá trình cài đặt 

2.9. Kết quả sau khi cài đặt 

2.10. Bài tập thực hành chương 2 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Tìm hiểu cách cài đặt. 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

 

 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

6,7,8 

CHƯƠNG 3:  CÁC CÔNG CỤ QUẢN 

TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4,  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

3.1. Phần mềm SQL Server 

Management Studio 

3.2. Các Tool window 

3.3. Các Toolbar 

3.4. Các thông số trong SQL 

Server Management Studio 

Configuration: 

3.5. Log File Viewer 

3.6. SQL Server Profiler 

3.7. Database Engine Tuning 

Advisor 

3.8. SQL Server Configuration 

Manager 

3.9. Command-Line Tool 

3.10. Bài tập thực hành chương 3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

-Toàn bộ chương 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

9, 10 CHƯƠNG 4: KIẾN TRÚC LƯU TRỮ Phương pháp thuyết trình  
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Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

CƠ SỞ DỮ LIỆU Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  

4.1. Cấu trúc lưu trữ của các 

instance 

4.2. Lưu trữ các CSDL 

4.3. Các loại file lưu trữ 

4.4. Lưu file vào hệ thống đĩa 

dùng các RAID level 

4.5. Cấu trúc data file 

4.6. Cấu trúc log file 

4.7. Quản lý việc tăng, giảm kích cỡ file 

4.8. Dự đoán kích cỡ file 

4.9. Bài tập thực hành chương 4 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Toàn bộ chương 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

11, 

12 

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ VÀ PHÂN 

QUYỀN NGƯỜI DÙNG 
Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

5.1. Ý nghĩa, ý thức về bảo mật 

5.2. Hai mode kiểm soát đăng 

nhập 

5.3. Principle 

5.4. Login 

5.5. Credential 

5.6. Server Role 

5.7. Database User 

5.8. Database Role 

5.9. Permission 

5.10. Alias server 

5.11. Các nguyên tắc về quản trị và phân 

quyền người dùng 

5.12. Bài tập thực hành chương 5 
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Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Toàn bộ chương 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

13,14 

CHƯƠNG 6:  SAO LƯU VÀ PHỤC 

HỒI DỮ LIỆU 
Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

6.1. Các kiểu phục hồi: 

6.2. Các kiểu sao lưu: 

6.3. Các lựa chọn khi thực hiện 

sao lưu 

6.4. Các chiến lược sao lưu 

6.5. Phục hồi CSDL 

6.6. Phục hồi File/file group 

6.7. Phục hồi đến một thời điểm 

trong quá khứ 

6.8. Phục hồi CSDL Master 

6.9. Database snapshot 

6.10. Bài tập thực hành chương 6 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Toàn bộ chương 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

15 

CHƯƠNG 7: GIAO TIẾP DỮ LIỆU 

QUA MẠNG MÁY TÍNH 
Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp hoạt động 

nhóm 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

7.1. Các giao thức mạng: 

7.2. Giao thức mặc định 

7.3. Xem và cấu hình giao thức:  sử dụng 

SQL Server Configuration Manager 

7.4. Cấu hình SQL Native Client 

7.5. Bài tập thực hành chương 7 
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Tuần Nội dung PPGD chính 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

- Toàn bộ chương 

Phương pháp động não 

Phương pháp học dựa trên 

vấn đề 

Phương pháp suy nghĩ – 

từng cặp – chia sẻ 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

 

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

Bài học 

(Module) 

Chuẩn đầu ra học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1 H M M H 

Module 2 H M H H 

Module 3 H M H H 

Module 4 H M H H 

Module 5 H M H H 

Module 6 H M H H 

Module 7 H M H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

[1] Robert Walters, Grant Fritchey, Beginning SQL Server 2012 

Administration, Apress, 2012. 7 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]Adam Jorgensen, Bradley Ball, Steven Wort, Ross LoForte, và Brian 

Knight,Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration,John Wiley 

and Sons, 2014  

 [3] Orin Thomas, Peter Ward, Bob Taylor,Training Kit (Exam 70-462) 

Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases (MCSA) (Microsoft 

Press Training Kit), Microssoft Press, 2012. 

[4]Don Jones,Learn SQL Server Administration in a Month of Lunches, 

Manning, 2014.  

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:.............................. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỒ ÁN THỦY VĂN ĐÔ THỊ 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỒ ÁN THỦY VĂN ĐÔ THỊ  

Tiếng Việt: Đồ án Thủy văn đô thị 

Tiếng Anh: Project on Urban Hydrology 

Mã số học phần:  131214067 

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: 0 tiết 

Số tiết bài tập: 0 tiết 

Số tiết thảo luận, hoạt động nhóm: 0 tiết 

Số tiết thực tập: 0 tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 30 tiết 

Kiểm tra: 0 tiết 

Thời gian tự học: … giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết được 

trọn vẹn một yêu cầu về bài toán quy hoạch, quản lý và thiết kế thủy văn vùng đô thị. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức về các mô hình 

toán thông dụng để giải quyết các bài toán thực 

tế về thoát nước đô thị. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10, ELO5, 

ELO6 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để áp dụng 

thành công ít nhất một mô hình và hoàn thành 

báo cáo đồ án. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

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 

căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và 

tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15,  , 

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 Hiểu rõ các mô hình thông dụng để giải quyết các bài toán 

thực tế về thoát nước đô thị 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4 

CELO2 Áp dụng thành công ít nhất một mô hình và hoàn thành 

báo cáo đồ án. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Đánh giá được kết quả mô phỏng tính toán của bài toán 

thực tế 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp suy nghĩ  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Làm đồ án 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

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: 

+ Trọng số: 50% 

+ 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: 50% 

+ 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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

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 

kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực toàn 

khóa 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. 

Đánh 

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 

chuẩn xác, 

tính thực 

tiễn 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 lần đánh 

giá / đánh 

giá đồ án 

trình bày 

chi tiết, 

chính xác, 

khoa học, 

logic, rõ 

ràng, sinh 

động, hiệu 

PP quan sát 
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Tính sáng 

tạo và khả 

năng thực 

hiện đồ án  

quả 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung 
PPGD chính Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1-5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1. Mô hinh tính toán mưa thiết kế 

2. Mô hình tính toán tổn thất 

3. Mô hình dòng chảy mặt đô thị đường 

đơn vị 

3.1. Mô hình SCS 

3.2. Mô hình Friuzt 

3.3. Mô hình EMSCHER 

4. Mô hình thoát nước đô thị 

4.1. Mô hình SWMM 

4.2. Mô hình Mike Urban 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 

 

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 

 

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO

1 
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 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Nguyễn Văn Lai, Lã Thanh Hà, Giáo trình thủy văn đô thị, Trường Đại học Thủy lợi, 

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. Cấn Thu Văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

 Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỒ ÁN MÔ HÌNH TOÁN THỦY VĂN 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỒ ÁN MÔ HÌNH TOÁN THỦY VĂN  

Tiếng Việt: Đồ án Mô hình toán thủy văn  

Tiếng Anh: Project on Hydrologic Mathematical Modelling 

Mã số học phần:  131214019 

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: … tiết 

Số tiết hướng dẫn BTL/ĐAMH: 30 tiết 

Kiểm tra: … tiết 

Thời gian tự học: … giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để xây dựng và ứng 

dụng các mô hình toán học và ứng dụng các mô hình toán thuỷ văn vào tính toán, dự 

báo thủy văn, quy hoạch, thiết kế và quản lý tài nguyên 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 Trang bị cho sinh viên kiến thức về các mô hình 

toán thông dụng để giải quyết các bài toán thực 

tế. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10, ELO5, 

ELO6 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để áp dụng 

thành công ít nhất một mô hình và hoàn thành 

báo cáo đồ án. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

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 

căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và 

tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15,  

, 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 Hiểu rõ các mô hình thông dụng để giải quyết các bài toán 

thực tế. 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10 

CELO2 Áp dụng thành công ít nhất một mô hình và hoàn thành 

báo cáo đồ án. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Đánh giá được kết quả mô phỏng tính toán của bài toán 

thực tế 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, , 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp suy nghĩ  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Làm đồ án 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

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 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: 

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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

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 

kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực toàn 

khóa 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. 

Đánh 

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 

chuẩn xác, 

tính thực 

tiễn 

Tính sáng 

tạo và khả 

năng thực 

hiện đồ án  

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 lần đánh 

giá / đánh 

giá đồ án 

trình bày 

chi tiết, 

chính xác, 

khoa học, 

logic, rõ 

ràng, sinh 

động, hiệu 

quả 

PP quan sát 
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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 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

1. Mô hình Tank 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 
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:  

2. Mô hình SSARR 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 

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 

  

3 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

3. Bộ mô hình HEC  

3.1 Mô hình HEC HMS 

3.2 Mô hình HEC GeoHMS 

3.3 Mô hình HEC RAS 

3.4 Mô hình HEC GeoRAS 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 

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:  

3.5 Mô hình HEC ResSim 

4. Bộ mô hình MIKE 

4.1 Mô hình MIKE 11 

4.2 Mô hình MIKE 21  

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

án, viết báo 

cáo 

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 

  

5 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp:  

4.3 Mô hình MIKE Flood 

4.4 Mô hình MIKE FM 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

- SVlàm đồ 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 
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4.5 Mô hình MIKE Basin án, viết báo 

cáo 

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 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR 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 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

 Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn, Giáo trình Mô hình toán  thủy văn, Trường 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Văn Nghinh, Bùi Công Quang, Hoàng Thanh Tùng, Mô hình toán thuỷ văn, 

Đại học thuỷ lợi, 2006. 

2. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Khải, Mô hình toán thuỷ văn, nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2005. 

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: TS. Cấn Thu Văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

   Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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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 CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH KHÍ 

TƯỢNG THỦY VĂN 

Tiếng Việt:  Lập trình chuyên ngành khí tượng thủy văn 

Tiếng Anh:   

Mã số học phần:  131214901 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 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: 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 Thủy văn 
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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 thủy văn 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 ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO10 

CG2 
Kỹ năng lập trình ứng dụng trong khí tượng thủy văn ELO2, ELO3, ELO5, 

ELO6, ELO7, ELO9 

CG3 

Kỹ năng lập trình vỏ shell điều khiển các chương 

trình tự động trên môi trường Linux 

ELO2, ELO3, ELO4, 

ELO5, ELO6, ELO7, 

ELO9 

CG4 
Có tính cần cù, sáng tạo, làn việc theo nhóm ELO12, 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 Sinh viên BIẾT về xử lý ký tự trong lập trình (NHỚ) ELO5, ELO6, ELO7, ELO9 

CELO2 
Sinh viên HIỂU BIẾT cách xử lý ký tự trong bài toán 

thực tế (HIỂU) 

ELO2, ELO3, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO9 

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, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO9 

CELO4 
Sinh viên PHÂN TÍCH và lập trình các chương trình 

điều khiển trên Linux (ÁP DỤNG) 

ELO2, ELO3, ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO9 

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, ELO15 

 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

CELO2 M H H L H H H M H L M M M M M 
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CELO3 M H H L H H H M H L M M M M M 

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

CELO5 M M M M M M M M H M M H H M H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương 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. 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: 

+ 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: 
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+ 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] 

Phương 

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 

Chương 1. Kiểu dữ liệu văn bản   

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.1 Tập các ký tự Fortran 

1.2 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 

Chương 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 

1.4.2. 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 

Chương 1. Kiểu dữ liệu văn bản (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

Bài tập thực hành 

- GV hướng dẫn bài 

tập 

- SV thực hành 

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 

Chương 1. Kiểu dữ liệu văn bản (tt) 
  

A/ Các nội dung chính trên lớp: 

1.4.3. Trích ra xâu con 

1.4.4. Kết hợp các xâu ký tự 

1.4.5. 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  

5 

Chương 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  

6 Chương 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  

7 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

Bài tập thực hành 

- GV hướng dẫn bài 

tập 

- SV thực hành 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

8 

Chương 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  

9 

Chương 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  

10 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

Bài tập thực hành 

- GV hướng dẫn bài 

tập 

- SV thực hành 

CELO1, 

CELO5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:  

Chuẩn bị các nội dung cho bài học tiếp theo 

SV tự học  

11 

Chương 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  

12 

Chương 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 
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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  

13 

Chương 4. Một số tóm tắt (tt)   

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  

14-15 

A/ Các nội dung chính trên lớp:  

Bài tập thực hành 

- GV hướng dẫn bài 

tập 

- SV thực hành 

CELO1, 

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 

Module 11 H M M M H 

Module 12 H M M M H 

Module 13 H M M M H 

Module 14 H M M M H 

Module 15 H M M M 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. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

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: TS. Cấn Thu Văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

   Cấn Thu Văn 

 

 

 

 

       Cấn Thu Văn 

 

 

 

 

Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ CHUYÊN NGÀNH KTTV  

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ CHUYÊN 

NGÀNH KTTV 

Tiếng Việt: Kỹ thuật số hóa bản đồ chuyên ngành KTTV 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  131214903 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 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: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về GIS, các vấn đề liên 

quan đến quy trình phát triển một ứng dụng GIS, các lĩnh vực ứng dụng của GIS cũng 

như các công nghệ liên quan cần tiết để xây dựng, triển khai và bảo trì một ứng dụng 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về GIS ELO2, ELO3, 

ELO5 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về xây dựng, cài 

đặt và quản trị một ứng dụng GIS 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành, sử dụng 

thành thạo phần mềm GIS như MapInfo 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8,  

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

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 Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về GIS ELO2, ELO3, 

ELO5 

CELO2 Hiểu rõ các công đoạn xây dựng, cài đặt và quản trị một 

ứng dụng GIS 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Áp dụng thành thạo các bước thực hành, sử dụng phần 

mềm GIS 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO4 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  

 

 

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

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

CELO4 L M M M M M M M M M M M M H H 
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H: High (Cao)          M: Medium (Trung bình)          L: Low (Thấp) 

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ 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 kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 



4 

 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết  

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Lịch sử hình thàng và phát triển của GIS 

1.2 Định nghĩa GIS 

1.3 Các thành phần của GIS 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint CELO1, 

CELO4 
B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

 

2  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

1.4 Các kiến trúc hệ thống thông tin địa lý 

1.5 Vai trò, ứng dụng của GIS và một số ngành 

công nghệ liên quan 

1.6 Bài thực hành số 1: Khởi động và làm quan 

với phần mềm MapInfo 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- Gv hướng 

dẫn bài tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4 
B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

- Làm bài tập 
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3  

CHƯƠNG 2. BẢN ĐỒ VÀ SỐ HÓA BẢN ĐỒ   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Các khái niệm 

2.2 Số hóa bản đồ, quy trình số hóa bản đồ 

2.2.1 Mục đích 

2.2.2 Quy trình số hóa bản đồ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

Bài thực hành số 2: Biên tập bản đồ từ những 

lớp thông tin 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

- Làm bài tập 

  

5  

CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC DỮ LIỆU CỦA 

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Dữ liệu không gian 

3.2 Dữ liệu thuộc tính 

- Sinh viên 

thảo luận và 

trình bày 

nhóm 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

3.3 Quan hệ giữa các đối tượng thuộc tính 

3.4 Bài thực hành số 3: Mở cơ sở dữ liệu của các 

chương trình khác 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà:   
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- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

- Làm bài tập 

7  

CHƯƠNG 4. BIÊN TẬP, XỬ LÝ VÀ 

HIỂN THỊ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Biên tập dữ liệu 

4.2 Xử lý dữ liệu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Hiển thị dữ liệu 

4.4 Bài thực hành số 4: Đưa điểm khảo sát lên 

bản đồ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

9  

CHƯƠNG 5. CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG 

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1 Kiến trúc của một ứng dụng GIS 

5.2 Ứng dụng GIS trong lĩnh vực môi trường 

5.3 Ứng dụng GIS trong lĩnh vực khí tượng thủy 

văn 

5.4 Ứng dụng GIS trong lĩnh vực y tế 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  
  

10  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.5 Ứng dụng GIS trong lĩnh vực quản lý đô thị 
- Thuyết trình 

CELO1, 

CELO3,CELO4 
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5.6 Ứng dụng GIS trong lĩnh vực khác 

5.7 Bải thực hành số 5: Truy vấn cơ sở dữ liệu 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11  

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐỊA LÝ 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

6.1 Các bước thiết kế 

6.2 Các chức năng của GIS 

6.3 Triển khai GIS 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

6.4 Bài thực hành số 6: Tạo bản đồ chuyên đề và 

vẽ biểu đồ trong MapInfo 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

CHƯƠNG 7. CÁC CÔNG NGHỆ LIỆN 

QUAN 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

7.1 Tạo lập bản đồ 

7.2 Viễn thám và GIS 

7.3 WebGIS 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

- Làm bài tập 

  

14  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài thực hành số 7: Tạo vùng đệm cho các đối 

tượng 

Bài thực hành số 8: Địa mã hóa theo địa chỉ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

- Làm bài tập 

  

15  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

Bài thực hành số 9: Gán tọa độ cho ảnh và số hóa 

bản đồ 

Bài thực hành số 10: Số hóa bản đồ, kết suất và 

biên tập bản đồ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

- GV hướng 

dẫn bài tập 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

- Làm bài tập 

  

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 

Module 1.  H M M M 

Module 2.  H H M M 

Module 3.  H H M M 

Module 4.  M H M M 
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Module 5.  M H M M 

Module 6.  H H H M 

Module 7.  M H H M 

Module 8.  M H H M 

Module 9.  H M H M 

Module 10.  M M H M 

Module 11.  M M H M 

Module 12.  H M H M 

Module 13.  M H H M 

Module 14.  H M H M 

Module 15.  M H H M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Đặng Văn Đức, hệ thống thông tin địa lý, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 

2001. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Kim Lợi, Vũ Minh Tuấn, Giáo trình thực hành GIS, NXB Nông 

nghiệp. 

2. Nguyễn Ngọc Thạch, Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, ĐH KHTN – 

ĐHQGHN, 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. 

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. Cấn Thu Văn  

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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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 CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: VẼ KỸ THUẬT 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: VẼ KỸ THUẬT 

Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  131214905 

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: 29 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: 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 Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình hoạ, vẽ kỹ thuật bao gồm: 

các nguyên tắc biểu diễn; các tiêu chuẩn đồ họa kỹ thuật của quốc tế (ISO) và của Mỹ 

(ANSI). Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng: Thể hiện được bản vẽ kỹ thuật 

với các phương pháp biểu diễn cơ bản; Đọc được các bản vẽ kỹ thuật; Thành thạo kỹ 

năng vẽ với các dụng cụ vẽ truyền thống. 

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 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phép 

chiếu, điểm, đường, mặt phẳng, hình chiếu trục đo, 

hình cắt, mặt cắt. 

ELO2, ELO5 

CG2 

Cung cấp cho sinh viên phương pháp kỹ thuật và kỹ 

năng thực hành vẽ hình chiếu phẳng, hình chiếu trục 

đo. 

ELO2, ELO5 

CG3 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm tài liệu, làm 

việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số thuật ngữ 

Anh văn chuyên ngành căn bản. 

ELO11, ELO12, 

ELO13 

CG4 

Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần 

học hỏi. 

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 
Hiểu rõ về các phép chiếu, điểm, đường, mặt phẳng, 

hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt. 
ELO2, ELO5 

CELO2 

Áp dụng các phương pháp luận và kỹ năng thực hành 

vẽ các bản vẽ cơ bản về hình chiếu phẳng, hình chiếu 

trục đo, cách ghi kích thước và bố trí bản vẽ. 

ELO2, ELO5 

CELO3 

Tra cứu/tìm tài liệu hướng dẫn cho một vấn đề liên 

quan đến hình học hoạ hình, vẽ kỹ thuật, các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, các bản vẽ thiết kế công trình giao 

thông, thuỷ lợi. 

ELO11, 

ELO13 

CELO4 
Làm việc nhóm, thuyết trình, hiểu được ý nghĩa, 

công dụng của môn hình hoạ và vẽ kỹ thuật. 
ELO12 

CELO5 
Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng 

cao lòng yêu nghề và tinh thần học hỏi. 

ELO14, 

ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình; 

- Phương pháp mô phỏng; 

- Phương pháp suy nghĩ; 

- Phương pháp hoạt động nhóm.  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

- Nghe giảng trên lớp; 

- Đọc và làm bài trước các buổi giảng; 

- Tra cứu thông tin về ngành trên internet; 

- Làm việc nhóm; 

- Làm bài ở nhà. 

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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với dụng cụ vẽ hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ Hình thức đánh giá: 

Tự luận    Trắc nghiệm  Thảo luận nhóm   Bài tập lớn   Thực hành   Khác  
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- Điểm thi kết thúc học phần: 

+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài kiểm tra đề đóng hình thức Thực hành 

+ Hình thức thi: 

Tự luận    Trắc nghiệm    Thực hành    Khác  

5.2.2. Đánh giá sinh viên: (Course assessment) 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá / thời 

gian (Ax.x) 

Nội dung 

đánh giá 

CĐR học 

phần 

(CELO.x.x) 

Số lần đánh 

giá / thời 

điểm  

Tiêu chí 

đánh giá 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Bài 

về nhà 
Kiến thức 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

4/Sau mỗi 

chương học 

Hoàn 

thành 
PP viết 

10% 

A1.2. Thực 

hành trên 

lớp 

Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

2/Sau các 

chương 2, 

chương 3, 

chương 5 

Tích 

cực 

PP quan 

sát + PP 

phỏng 

vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 
Mỗi buổi 

học 

Tích 

cực 

PP quan 

sát 

A2. 

Đánh 

giá giữa 

kỳ 

A2.1 
Kiến thức 

+ Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 6 
Hoàn 

thành 

PP thực 

hành vẽ 

20% 

 

A3. 

Đánh 

giá cuối 

kỳ 

A3.1/ 45ph 
Kiến thức 

+ Kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Hoàn 

thành 

PP thực 

hành vẽ 
70% 

 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
CĐR 

của HP 

1 

PHẦN I: HÌNH HOẠ     

CHƯƠNG 1. PHÉP CHIẾU     

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

1.1. Phép chiếu xuyên tâm 

1.2. Phép chiếu song song 

  1.2.1. Định nghĩa 

  
1.2.2. 

Tính chất của phép chiếu song 

song 

1.3. Phép chiếu vuông góc 

  1.3.1. Định nghĩa 

  
1.3.2. 

Tính chất của phép chiếu vuông 

góc 

CHƯƠNG 2. ĐIỂM 



5 

 

2.1. 
Đồ thức của điểm trong hệ thống hai mặt 

phẳng hình chiếu 
- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 2.2. 
Đồ thức của điểm trong hệ thống ba mặt 

phẳng hình chiếu 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

2 

CHƯƠNG 3. ĐƯỜNG THẲNG     

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

3.1. Biểu diễn đường thẳng trên đồ thức 

3.2. Điều kiện điểm thuộc đường thẳng 

3.3. 
Độ lớn thật của một đoạn thẳng và góc 

của nó so với các mặt phẳng hình chiếu 

3.4. 
Các đường thẳng có vị trí đặc biệt so với 

các mặt phẳng hình chiếu 

3.5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

3 

CHƯƠNG 4. MẶT PHẲNG     

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

4.1. Biểu diễn trên đồ thức 

4.2. 
Điều kiện điểm, đường thẳng thuộc mặt 

phẳng 

4.3. 
Các mặt phẳng có vị trí đặc biệt so với 

các mặt phẳng hình chiếu 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

4 

PHẦN II: VẼ KỸ THUẬT     

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẼ KỸ 

THUẬT 
  

  

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

1.1. Khái niệm về môn học 

1.2. Dụng cụ và trình tự hoàn thành bản vẽ 

  1.2.1. Dụng cụ vẽ 

  1.2.2. Trình tự hoàn thành bản vẽ 

1.3. Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ 

  1.3.1. Tiêu chuẩn hoá 

  1.3.2. Kích thước và định dạng khổ giấy 

  1.3.3. Tỉ lệ bản vẽ 

  1.3.4. Đường nét 

  1.3.5. Chữ và chữ số 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà:     
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  - Đọc giáo trình   

  

  

  

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

5 

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG DỤNG CỤ VẼ VÀ 

CÁC PHÉP VẼ HÌNH HỌC 
  

  

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: - Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

2.1. Sử dụng dụng cụ vẽ 

2.2. Các phép vẽ hình học 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

6 

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: - GV hướng 

dẫn bài tập.  

- SV thảo luận 

và trình bày 

bản vẽ trên 

giấy. 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

  

  Bài tập Chương 2 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 
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CHƯƠNG 3. HÌNH CHIẾU VÀ HÌNH 

CHIẾU TRỤC ĐO 
  

  

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

3.1. Hình chiếu 

  3.1.1. Khái quát 

  3.1.2. Hình chiếu 

  3.1.3. Các hình chiếu cơ bản 

  3.1.4. 
Hình chiếu phụ và hình chiếu 

riêng phần 

3.2. Hình chiếu trục đo 

  3.2.1. Khái quát về hình chiếu trục đo 

  
3.2.2. 

Các loại hình chiếu trục đo 

thường dùng 

  3.2.3. Cách dựng hình chiếu trục đo 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

8 

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp:   - GV hướng 

dẫn bài tập.  

- SV thảo luận 

và trình bày 

bản vẽ trên 

giấy 

  

 CELO2, 

CELO4, 

CELO5 

  Bài tập Chương 3 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà:     
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  - Đọc giáo trình   

  

  

  

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

9 

CHƯƠNG 4. HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT     

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

4.1. Hình cắt 

4.2. Mặt cắt 

CHƯƠNG 5. KÍCH THƯỚC 

5.1. Giới thiệu 

5.2. Các thành phần của kích thước 

5.3. Cách ghi kích thước vật thể 

5.4. Những lưu ý khi ghi kích thước 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  
  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp:    - GV hướng 

dẫn bài tập.  

- SV thảo luận 

và trình bày 

bản vẽ trên 

giấy. 

  

 CELO2, 

CELO4, 

CELO5  

  Bài tập Chương 5 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

10 

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP HÌNH 

CHIẾU CÓ SỐ 
  

  

A.  Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Thuyết trình;  

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

6.1. Khái niệm chung 

6.2. 
Biểu diễn các yếu tố hình học trong 

phương pháp hình chiếu có số  

6.3. Biểu diễn một số mặt thường gặp 

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  

  

  

  

  

  

  - Đọc giáo trình 

  
- 

Tìm đọc các tài liệu liên quan: 

sách và Internet 

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M H M H 

Module 2.  H M H M H 
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Module 3.  H M H M H 

Module 4.  M H H H H 

Module 5.  M H M H H 

Module 6.  M H M H H 

Module 7.  H H M H H 

Module 8.  M H M H H 

Module 9.  M H H H H 

Module 10.  M H M H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Phạm Văn Nhuần: Phương pháp giải các bài toán hình học hoạ hình. Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.  

2. Đặng Văn Cứ - Nguyễn Quang Cự - Đoàn Như Kim: Vẽ Kỹ thuật Xây dựng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hà Nội, 2014. 

3. Đặng Văn Cứ - Nguyễn Quang Cự - Đoàn Như Kim: Bài tập Vẽ Kỹ thuật Xây 

dựng – Tập Một. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hà Nội, 2014. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

4. Technical Graphics Communication, 3th. Gary R.Bertoline và Eric N.Wiebe 

5. Graph Drawing Software (Mathematics and Visualization) by Machale Junger 

and Petera Mutzel (Hardcover-Oct 10, 2003). 

6. Visualization, Sketching and Freehand Drawing for Engineering Design by 

Robert A.Rauderbaugh (Paperback - Jun 1999). 

7. Drawing for Civil Engineering (Telp series) - Paperback (Jun 1, 2000) by J.A. 

Van Der Westhuizen.  

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. 
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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. Cấn Thu Văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 

Cấn Thu Văn 

 

 

 

 

 

 

     Cấn Thu Văn 

 

 

 

 

 

 

  Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 

THỦY 

Tiếng Việt: Kỹ thuật thiết kế công trình thủy 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  131214906 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 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: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bố trí, lựa chọn hình thức 

kết cấu và tính toán thiết kế đê sông, đê biển, kè bảo vệ mái và các công trình bảo vệ bờ. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống đê 

và công trình bảo vệ bờ 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về tính toán các yếu 

tố của sóng và nước dâng 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên các giải pháp kết cấu và tính toán 

kè bảo vệ mái, sửa chửa đê, xử lý sự cố đê 

ELO2, ELO3, 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8, 

ELO9, ELO11, 

ELO12 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

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 Hiểu rõ các kiến thức về hệ thống đê và công trình bảo vệ 

bờ 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng thành thạo các phương pháp tính toán yếu tố sóng 

và nước dâng 

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO3 Phân tích được các giải pháp kết cấu ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, thuyết trình, hiểu được vai trò của việc 

tính toán diễn biến dòng sông 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 
ELO14, ELO15,  
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp. 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết  

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ 

CÔNG TRÌNH BÀO VỆ BỜ 

  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Công trình thủy lợi và vị trí đê điều trong 

công trình thủy lợi 

1.2 Tổng quan về hệ thống đê điều 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO5 B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  
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2  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

1.3 Phân tích sự làm việc của đê, các khả năng 

phá hoại sự làm việc an toàn của đê 

1.4 Các công trình bỏ vệ bờ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 
CELO1, 

CELO2, 

CELO5 B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3  

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ 

CỦA SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Khái niệm chung 

2.2 Xác định các yếu tố tạo sóng 

2.3 Tính toán các thông số của sóng theo 

phương pháp Crưlốp 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4. Tính toán các thông số của sóng biển theo 

biểu đồ Hincat 

2.5. Tính toán chiều cao sóng leo 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 

  

5  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.6. Tính toán áp lực sóng 

2.7. Tính toán chiều cao nước dâng do gió 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ ĐÊ   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Cấp của công trình đê và tiêu chuẩn thiết 

kế 

3.2 Tài liệu cơ bản dùng để thiết kế đê 

3.3 Tuyến và hình thức kết cấu 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.4 Thiết kế mặt đê 

3.5 Tính toán thấm 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.6 Tính toán ổn định đê 

3.7 Tính toán lún 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9  

CHƯƠNG 4. KÈ BẢO VỆ MÁI DỐC   

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Khái niệm 

4.2 Yêu cầu cấu tạo, phân loại và điều kiện ứng 

dụng của từng loại kết cấu kè bảo vệ mái dốc 

4.3 Sự làm việc của kết cầu bè mái 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  
  

10  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4 Thiết kế thân kè 

4.5 Thiết kế tầng đệm, tầng lọc 

4.6 Thiết kế chân kè 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3,CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.7 Tính toán ổn định kè 

4.8 Phân tích xác suất sự cố kè mái đê biển 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

CHƯƠNG 5. CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

BỜ 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1. Quy hoạch các công trình bảo vệ bờ sông 

5.2 Thiết kệ đập mỏ hàn 

5.3 Quy hoạch các công trình bảo vệ bờ biển 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.4. Rừng ngập mặn chống sóng 

5.5. Bố trí các loại công trình giảm sóng, giữ bãi 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

14  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.6. Thiết kế đê mỏ hàn, đê dọc xa bờ dạng tường 

đứng 

5.7. Thiết kế đê mỏ hàn, đê dọc xa bờ dạng mái 

nghiêng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

15  

CHƯƠNG 6. GIA CỐ, SỬA CHỮA VÀ XỬ 

LÝ SỰ CỐ ĐÊ 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

6.1 Khái quát 

6.2 Gia cố đê 

6.3 Cải tạo đê 

6.4 Tôn cao, mở rộng đê 

6.5 Xử lý sự số đê trong mùa lũ 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 
  



8 

 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  H H M L M 

Module 3.  H H M M M 

Module 4.  M H M M M 

Module 5.  M H M H M 

Module 6.  H H H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M H H H M 

Module 9.  H M H M M 

Module 10.  M M H M M 

Module 11.  M M H H M 

Module 12.  H M H M M 

Module 13.  M H H H M 

Module 14.  H M H M M 

Module 15.  M H H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Nguyễn Quyền, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Chiến, Phạm Văn Quốc, Thiết kế 

đê và công trình bảo vệ bờ, Trường ĐH Thủy lợi, Hà Nội, 2001. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Công trình thủy lợi, các quy định chủ yếu về thiết kế, TCVN 5060-90. 

2. Phạm Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Hữu Đẩu, Đinh Đình Trường, Bể 

cảng và đê chắn sóng, NXB Xây dựng – Hà Nội, 2000. 

3. Võ Phán, Võ Như Hùng, Công trình chỉnh trị sông, NXB Giáo dục - Hà Nội, 

1995. 

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. Cấn Thu Văn  

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

Trình độ đào tạo: Đại học  

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

Tiếng Việt: Kỹ thuật thoát nước đô thị 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  131214907 

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: 3 tín chỉ 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 45 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 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: 60 giờ 

Điều kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần thể hiện kiến thức cơ bản về cấp nước như nguồn nước, công trình thu 

nước, biện pháp xử lý nước, trạm bơm bể chứa, hệ thông cấp nước bên trong nhà, 

phương pháp thiết kế mạng lưới cấp nước cho công trình. Phần thoát nước gồm phương 

pháp thiết kế mạng lưới thoát nước bên trong và bên ngoài công trình. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguồn nước, 

công trình thu nước, biện pháp xử lý nước, trạm bơm bể 

chứa, hệ thông cấp nước bên trong nhà, phương pháp 

thiết kế mạng lưới cấp nước cho công trình. 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phần thoát 

nước gồm phương pháp thiết kế mạng lưới thoát nước 

bên trong và bên ngoài công trình. 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán, thiết kế sơ bộ 

một số hệ thống và công trình cấp thoát nước bên trong 

nhà cũng như của đô thị nhỏ, nhà máy, xí nghiệp,.. 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định hướng 

nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học 

hỏi 

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 Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nguồn nước, công trình 

thu nước, biện pháp xử lý nước, trạm bơm bể chứa, hệ 

thông cấp nước bên trong nhà, phương pháp thiết kế mạng 

lưới cấp nước cho công trình. 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Hiểu rõ kiến thức về phần thoát nước gồm phương pháp 

thiết kế mạng lưới thoát nước bên trong và bên ngoài công 

trình. 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CELO3 Kĩ năng tính toán, thiết kế sơ bộ một số hệ thống và công 

trình cấp thoát nước bên trong nhà cũng như của đô thị 

nhỏ, nhà máy, xí nghiệp,.. 

ELO5, ELO6, 

ELO7 

CELO4 Đề xuất các biện pháp thích hợp để có thể thiết kế mạng 

lưới cống thoát nước phù hợp với quy mô công trình,... 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO5 Làm việc nhóm, thuyết trình, có ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần 

học hỏi 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

ELO14, ELO15,  

 

 

 

 

 

 



3 

 

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

CĐR HP 

CĐR của CTĐT 
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CELO1 L H H L M M M H M L M M M M M 

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

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

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

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

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Phương pháp suy nghĩ  

- Phương pháp hoạt động nhóm  

Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần:: 

-  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. 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: 

+ Trọng số: 30%, bao gồm: Bài tập cho về nhà, làm và nộp trong buổi sau hoặc 

kiểm tra tại lớp (làm bài tập, thao tác với máy hoặc gọi trả lời ngẫu nhiên) 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm thi kết thúc học phần: 
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+ Trọng số: 70%, bao gồm: bài kiểm tra đề đóng hình thức Tự luận 

+ 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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài 

về nhà 

Kiến thức CELO1, 

CELO2, 

CELO3 

5/Sau mỗi 

chương 

học 

Hoàn 

thành 

PP viết 

10% 

A1.2. 

Thực hành 

trên lớp 

Kỹ năng CELO2 

CELO3, 

CELO4 

3/Sau 

chương 2, 

chương 3, 

chương 4 

Tích cực PP quan sát + 

PP phỏng vấn 

A1.3. Thái 

độ học tập 

Phẩm 

chất/Năng 

lực 

CELO5 Mỗi buổi 

học 

Tích cực PP quan sát 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

A2.1 

 

Kiến thức 

+ kỹ năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1/Tuần 9 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

PP viết  

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1/ 

60ph 

Kiến thức 

+ Kỹ 

năng 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

Kết thúc 

môn học 

Đáp ứng 

yêu cầu 

đáp án 

 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  

CHƯƠNG 1. NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG 

TRÌNH THU NƯỚC 

  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

1.1 Nguồn cung cấp nước 

1.2 Công trình thu nước ngầm 

1.3 Công trình thu nước mặt 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 
CELO1, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 
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- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet  

2  

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ 

THỐNG CẤP NƯỚC 
 

CELO1, 

CELO5 

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

2.1 Định nghĩa hệ thống cấp nươc 

2.2 Các sơ đồ hệ thống cấp nước 

2.1.1 Hệ thống cấp nước cho sinh hoạt đô 

thị 

2.1.2 Hệ thống cấp nước cho xí nghiệp công 

nghiệp 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

 

3  

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

2.3 Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước 

2.3.1 Nhu cầu dùng nước 

2.3.2 Tiêu chuẩn dùng nước và cách xác 

định tiêu chuẩn dùng nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình 

- Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và 

Internet 

  

4  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.4 Chế độ dùng nước – Hệ số không điều hòa 

2.4.1 Chế độ dùng nước 

2.4.2 Tiêu chuẩn dùng nước và cách xác định 

tiêu chuẩn dùng nước 

2.5 Công suất của HCTN và lưu lượng tính toán 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  

- Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu 
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5  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

2.6 Áp lực cần thiết của hệ thống cấp nước 

2.7 Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình 

trong hệ thống cấp nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO4 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

6  

CHƯƠNG 3: TRẠM BƠM – BỂ CHỨA 

– ĐÀI NƯỚC 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp:  

3.1 Máy bơm 

3.1.1 Giới thiệu 

3.1.2 Bơm ly tâm – sơ đồ cấu tạo và 

nguyên tắc hoạt động 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

7  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

3.2 Bể chứa nước sạch 

3.3 Đài nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng 

viên giới thiệu. 

  

8  

CHƯƠNG 4: MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG 

ỐNG CẤP NƯỚC 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.1 Khái niệm chung 

4.2 Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới 

cấp nước 

4.2.1 Sơ đồ vạch tuyến mạng lưới cấp nước 

4.2.2 Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp 

nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 
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B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

9  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.3 Cấu tạo mạng lưới cấp nước 

4.3.1 Các yêu cầu cơ bản đối với mạng lưới 

đường ống 

4.3.2 Các loại ống cấp nước và phương 

pháp nối ống 

4.3.3 Cách bố trí đường ống cấp nước 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình.  
  

10  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.4 Tính toán mạng lưới cấp nước mạng nhánh 

4.4.1 Mục đích 

4.4.2 Tính toán mạng lưới cấp nước cho 

toàn mạng nhánh 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3,CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

11  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

4.5 Tính toán mạng lưới cấp nước mạng vòng 

4.5.1 Mục đích 

4.5.2 Tính toán mạng lưới cấp nước cho 

toàn mạng vòng 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

12  

CHƯƠNG 5. MẠNG LƯỚI THOÁT 

NƯỚC KHU VỰC 
  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.1. Phân loại nước thải 

5.2. Các hệ thống thoát nước đô thị 

- Thuyết trình 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 
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5.2.1 Hệ thống thoát nước chung 

5.2.2 Hệ thống thoát nước riêng 

5.2.3 Hệ thống thoát nước hỗn hợp 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 

  

13  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.3 Vạch tuyến mạng lưới thoát nước 

5.4 Các thông số kĩ thuật 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

- Làm bài tập 

  

14  

 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

5.5 Mặt cắt dọc tuyến và nguyên tắc cấu tạo 

mạng lưới thoát nước khu vực 

5.6 Xác định lưu lượng tính toán 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên giới 

thiệu. 

  

15  

A/ Cácnội dung giảng dạy trên lớp: 

5.7 Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước 

 

- Thuyết trình 

- Trình chiếu 

Powerpoint 

 

CELO1, 

CELO3, 

CELO5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: 

- Đọc giáo trình. Đọc các tài liệu giảng viên 

giới thiệu. 
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Ma trận mối quan hệ giữa bài học và CĐR học phần 

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO1 CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H M M L M 

Module 2.  H H M L M 

Module 3.  H H M M M 

Module 4.  M H M M M 

Module 5.  M H M H M 

Module 6.  H H H M M 

Module 7.  M H H M M 

Module 8.  M H H H M 

Module 9.  H M H M M 

Module 10.  M M H M M 

Module 11.  M M H H M 

Module 12.  H M H M M 

Module 13.  M H H H M 

Module 14.  H M H M M 

Module 15.  M H H M M 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên), Cấp thoát nước, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 

2007. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Đình Hồng (chủ biên), Công trình cấp thoát nước, NXB Xây dựng TP. 

HCM, 2005. 

2. Nguyễn Đình Huấn, Cấp thoát nước, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2007. 

3. Nguyễn Thống, Cấp thoát nước, NXB Xây dựng TP.HCM, 2010. 

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: TS. Cấn Thu Văn  

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 

Tiếng Việt: Địa chất thủy văn công trình 

Tiếng Anh:  

Mã số học phần:  131214909 

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: 3 tín chỉ  

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 60 tiết 

Số tiết lý thuyết: 30 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: 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 Thủy văn 

x 

x 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Cung cấp các kiến thức khái quát về ĐCTVCT; nguyên tắc phân loại đất đá xây dựng, 

nước dưới đất; tính chất cơ lý và thủy tính của đất đá; nguồn gốc, chất lượng, trữ lượng và 

động thái nước dưới đất; các phương pháp khảo sát ĐCTVCT. 

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 ĐCTV, đất đá và 

nước dưới đất. 

ELO2, ELO3 

CG2 Nguyên tắc phân loại đất đá xây dựng và nước dưới đất  ELO2, ELO3 

CG3 
Tính chất cơ lý - thủy tính của đất đá và thành phần hóa 

học nước dưới đất. 

ELO2, ELO3 

CG4 Sự vận động và trữ lượng nước dưới đất  ELO2, ELO3 

CG5 Các phương pháp khảo sát ĐCTVCT ELO4, ELO10 

CG6 
Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và tiếng anh chuyên 

ngành trong học tập và nghiên cứu tài liệu.  

ELO9, ELO11 

CG7 

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 được các thuật ngữ chuyên môn.  ELO2, ELO3 

CELO2 
Phân biệt được các loại đất đá xây dựng và các loại hình nước 

dưới đất.  

ELO2, ELO3 

CELO3 
Sử dụng các kết quả thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu tính chất 

cơ lý và thủy tính của đất đá.  

ELO2, ELO3 

CELO4 

Sử dụng các chỉ tiêu thủy tính và thành phần hóa học để xác định 

các thông số của tầng chứa nước, công thức Kurlov và loại hình 

nước dưới đất. 

ELO2, ELO3 

CELO5 

Vận dụng được các kiến thức về tính chất cơ lý của đất đá, xác 

định sự vận động và trữ lượng nước dưới đất để giải quyết các 

bài toán cụ thể. 

ELO2, ELO3 

CELO6 Các phương pháp khảo sát ĐCTVCT ELO4, ELO10 

CELO7 
Sử dụng được tin học văn phòng và các tài liệu tiếng anh chuyên 

ngành trong học tập và nghiên cứu tài liệu.  

ELO9, ELO11 

CELO8 
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, ELO13, 

ELO14, ELO15 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR 

HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

CELO1 L H H 
L L L L L M 

L 
M M M M M 

CELO2 
L 

H H 
L L L L L M 

L 
M M M M M 

CELO3 
L 

H H 
L L L L L M 

L 
M M M M 

M 

CELO4 
L 

H 
H L L L L L 

M L M 
M M M M 

CELO5 
L 

H H 
L L L L L M L M 

M 
M M M 

CELO6 
L 

M M 
H L L L L M 

H M M M H M 

CELO7 
L M M M L L L L H M H 

M 
M M M 

CELO8 
L M M M L L L L M M M 

H H H H 

 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương 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. 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: 

+ 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 

x x 

x 
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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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh giá 

quá 

trình 

Chuyên 

cần và bài 

tập  

Chương 

1-10 

CELO 1, 

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

10 lần 

Tích cực, 

tham dự 

đầy đủ; 

Chính xác, 

hiệu quả 

Phương 

pháp quan 

sát và viết  

10% 

A2. 

Đánh giá 

giữa kỳ 

Bài kiểm 

tra giữa kỳ 

Chương 

1-5 

CELO 1,  

2, 3, 5, 7, 8 

1 lần 

Tuần 6 

2-3 câu/10 

điểm và 

đáp ứng 

yêu cầu 

của đáp án 

Phương 

pháp viết 

20% 

 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bài thi 

cuối kỳ 

Chương 

1-10 

CELO 1,  

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1 lần 

Theo lịch 

thi chung 

3-4 câu/10 

điểm và 

đáp ứng 

yêu cầu 

của đáp án 

Phương 

pháp viết 
70% 

6. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1 

Phần 1: Địa chất công trình   

Chương 1: Khái quát ĐCCT   

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

1.1. Địa chất công trình 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 

ĐCCT  

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 

nhóm, học dựa trên vấn đề. 

Học: Nghe giảng trên lớp, làm 

việc nhóm. 

CELO 1, 7, 8 

B/ Các nội dung cần tự học ở 

nhà: 

Lịch sử phát triển của ĐCCT 

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 

cứu các thuật ngữ tiếng anh 

chuyên ngành (từ điển hoặc 

CELO 1, 7, 8 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Ôn tập các nội dung học trên 

lớp 

Phân biệt điều kiện ĐCCT và 

vấn đề ĐCCT  

Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 

chuyên ngành  

internet), các thông tin liên 

quan đến học phần trên internet 

2-3 

Chương 2: Đất đá & Phân loại 

đất đá xây dựng 
  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

2.1. Khái niệm về đất đá  

2.2. Thành phần và đặc tính cơ 

bản của đất đá 

2.3. Phân loại đất đá xây dựng 

2.4. Đặc tính ĐCCT của các 

nhóm đất đá xây dựng 

2.5. Nhận biết và mô tả đất đá 

xây dựng  

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, 7, 8 

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, 7, 8 

4-5 

Chương 3: Tính chất vật lý 

của đất đá 
  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

3.1. Khái niệm chung 

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 

nhóm, học dựa trên vấn đề. 

Học: Nghe giảng trên lớp, làm 

CELO 1, 2, 3,  

5, 7, 8 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 

của học phần 

3.2. Khối lượng riêng  

3.3. Khối lượng thể tích 

3.4. Độ ẩm 

3.5. Độ rỗng 

3.6. Độ nứt nẻ  

việc nhóm, giải các bài tập ví 

dụ. 

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, 7, 8 

6 

Chương 4: Tính chất cơ học 

của đất đá 
  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

4.1. Khái niệm chung 

4.2. Tính biến dạng của đất đá  

4.3. Độ bền của đất đá  

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,  

5, 7, 8 

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, 7, 8 

7 

Kiểm tra  CELO 1, 2, 3,  

5, 7, 8 

Phần 2: Địa chất thủy văn   

Chương 5: Khái quát ĐCTV   
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 

của học phần 

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

5.1. Địa chất thủy văn và nhiệm 

vụ của nó  

5.2. Đối tượng và nội dung 

nghiên cứu 

5.3. Các môn học liên quan  

5.4. 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, 7, 8 

B/ Các nội dung cần tự học ở 

nhà: 

Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 

chuyên ngành  

Học: 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, 7, 8 

8-9 

Chương 6: Nước dưới đất và 

thủy tính của đất đá chứa 

nước  

  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

6.1. Khái niệm 

6.2. Nguồn gốc NDĐ 

6.3. Phân loại NDĐ 

6.4. Thành phần hóa học NDĐ 

6.5. Thủy tính của đất đá chứa 

nước 

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, 7, 8 

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, 7, 8 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 

chuyên ngành 

10-11 

Chương 7: Sự vận động của 

nước dưới đất 
  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

7.1. Khái niệm 

7.2. Các định luật thấm cơ bản  

7.3. Phân loại NDĐ 

7.4. Xác định hướng và tốc độ 

dòng chảy nước dưới đất 

7.5. 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,  

5, 7, 8 

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, 7, 8 

12-13 

Chương 8: Trữ lượng nước 

dưới đất 
  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

8.1. Khái niệm 

8.2. Trữ lượng tĩnh   

8.3. Trữ lượng động  

8.4. 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,  

5, 7, 8 

B/ Các nội dung cần tự học ở 

nhà:  

Học: Ôn bài, làm bài tập, tra 

cứu các thuật ngữ tiếng anh 

CELO 1, 2, 4,  

5, 7, 8 
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Tuần Nội dung PPGD chính 
Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Ôn tập các nội dung học trên 

lớp 

Làm bài tập 

Tra cứu các thuật ngữ tiếng anh 

chuyên ngành 

chuyên ngành (từ điển hoặc 

internet), các thông tin liên 

quan đến học phần trên internet 

14-15 

Chương 9: Các phương pháp 

khảo sát ĐCCT-ĐCTV 
  

A/ Các nội dung chính trên 

lớp:  

9.1. Nhiệm vụ của khảo sát 

ĐCCT-ĐCTV  

9.2. Nội dung của khảo sát 

ĐCCT-ĐCTV  

9.3. Các phương pháp khảo sát  

On thi kết thúc học phần   

Dạy: Thuyết trình, hoạt động 

nhóm, học dựa trên vấn đề. 

Học: Nghe giảng trên lớp, làm 

việc nhóm.  

CELO 1, 2,  

6, 7, 8 

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,  

6, 7, 8 

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 CELO7 CELO8 

Module 1 L      L L 

Module 2 M M     M M 

Module 3 H H H  H  H H 

Module 4 H H H  H  H H 

Module 5 L      L L 
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Module 6 M M     M M 

Module 7 H H  H H  H H 

Module 8 H H  H H  H H 

Module 9 H H    H H H 

H: High M: Medium  L: Low 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: 

1. Thiềm Quốc Tuấn, Bài giảng Địa chất công trình – Địa chất thủy văn (2020), 

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Uyên, Địa chất công trình (2013). Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 

2. Hoàng Thị Thanh Thủy, Thiềm Quốc Tuấn (2014), Sổ tay thi nghiệm địa kỹ 

thuật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM 

3. Vũ Ngọc Kỹ và nnk, Địa chất thủy văn (1985), NXB Đại học và THCN Hà 

Nội  

4. TS. Phạm Ngọc Hải, TS.Phạm Việt Hòa, Kỹ thuật khai thác nước ngầm 

(2005), NXB Xây dựng, Hà Nội 

5. Thiềm Quốc Tuấn, Ngô Minh Thiện, Nguyễn Thị Thanh Hoa (2019), Thực tập 

địa chất thủy văn. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM 

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. 
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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: ………………………. 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 
TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Cấn Thu Văn 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

TS. Cấn Thu Văn 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

TS. Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư) 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Tiếng Việt: Thực tập tốt nghiệp 

Tiếng Anh: Graduation Training 

Mã số học phần:  131214110 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 9 

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: 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 kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần giới thiệu cho sinh viên các nội dung về quy định, cơ chế công tác 

quản lý tài nguyên nước ở các cơ quan quản lý hành chính, các Viện, Trung tâm 

nghiên cứu về tài nguyên nước; về hệ thống dự báo KTTV ở Việt Nam; kỹ năng thu 

thập, giải mã, xử lý và sử dụng thông tin KTTV trong dự báo; làm quen với các quy 

trình, công nghệ, các phương pháp mô hình dự báo thủy văn hạn ngắn, vừa và dài hiện 

đang được sử dụng trong dự báo tác nghiệp ở Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương; 

làm quen với quy trình xuất bản và cung cấp bản tin dự báo phục vụ hàng ngày. 

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 Trang bị cho sinh viên hiểu biết về quy định, cơ chế 

công tác quản lý tài nguyên nước ở các cơ quan 

quản lý hành chính, các Viện, Trung tâm nghiên 

cứu về tài nguyên nước; về hệ thống dự báo KTTV 

ở Việt Nam 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10, ELO5, 

ELO6, ELO7 

CG2 Trang bị kỹ năng thu thập, giải mã, xử lý và sử 

dụng thông tin KTTV trong dự báo; làm quen với 

các quy trình, công nghệ, các phương pháp mô hình 

dự báo thủy văn hạn ngắn, vừa và dài hiện đang 

được sử dụng trong dự báo tác nghiệp ở Trung tâm 

Dự báo KTTV Trung ương 

ELO2, ELO5, 

ELO6, ELO7, 

ELO8 

CG3 Trang bị cho sinh viên kỹ năng viết và trình bày văn 

bản, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, một số 

thuật ngữ Anh văn chuyên ngành căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

ELO14, ELO15, 

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 Phân tích, đánh giá và hệ thống hóa được toàn bộ kiến 

thức đã học về ngành thủy văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8 

CELO2 Áp dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán trọn 

vẹn 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm chuyên ngành 

để làm báo cáo thực tập 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, , 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Thực hành; 

- Tham quan. 

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: 

+ Trọng số: 50% 

+ Hình thức đánh giá: 

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

- Điểm bảo vệ: 

+ Trọng số: 50% 

+ Hình thức:  

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] 

Phương pháp 

đánh giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 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 

 

Sinh viên có thể lựa chọn thực tập ở các 

đơn vị: 

+ Các cơ quan quản lý về Thủy văn, Tài 

nguyên nước, Biến đổi khí hậu, Phòng chống 

thiên tai, Nông nghiệp, Thủy lợi, Cấp thoát 

nước… (Ở các Sở, Ban, Ngành); 

+ Các cơ quan đơn vị nghiên cứu chuyên 

sâu về Thủy văn, Tài nguyên nước, Biến đổi 

khí hậu, Phòng chống thiên tai, Nông nghiệp, 

Thủy lợi, Cấp thoát nước… (Viện nghiên cứu, 

Trung tâm nghiên cứu…); 

+ Các cơ quan đơn vị sự nghiệp về dự báo 

Thủy văn, Biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên 

tai, … (Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc 

gia, các Đài KTTV khu vực, các Đài KTTV 

tỉnh/thành…); 

+ Các công ty, xí nghiệp về các lĩnh vực 

Thủy văn, Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu, 

Phòng chống thiên tai, Nông nghiệp, Thủy lợi, 

Cấp thoát nước… (Cty về giao thông, Thủy 

điện, Thủy lợi, Cấp thoát nước…). 

 

- GV hướng 

dẫn thực tập 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4, 

CELO5 

 

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

Bài học 

(Module) 

CĐR học phần 

CELO

1 
CELO2 CELO3 CELO4 CELO5 

Module 1.  H H H H M 
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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. 

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: Bộ môn Thủy văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Học phần: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư) 

 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

 Tên học phần: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp 

Tiếng Anh: Project on Graduation Training 

Mã số học phần:  131214111 

Thời điểm tiến hành: Học kỳ 9 

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: 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 kiện tham dự học phần:  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Điều kiện khác: Không 

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thủy văn 
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2. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần giới thiệu cho sinh viên khả năng tiếp cận với phương pháp nghiên cứu 

khoa học, giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực thủy văn. Học cách  phục vụ 

thiết kế công trình, quy hoạch, khai thác và quản lý tài nguyên nước. Học cách tư duy 

phân tích, tìm kiếm 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. 

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 Trang bị cho sinh viên kiến thức giúp sinh viên thực 

hiện được Đồ án tốt nghiệp; Phân tích, đánh giá và 

hệ thống hóa được toàn bộ kiến thức đã học về 

ngành thủy văn và áp dụng kiến thức đó để giải 

quyết một bài toán trọn vẹn 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4, 

ELO10, ELO5, 

ELO6 

CG2 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng tổng hợp, tư 

duy, phân tích tìm kiếm 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 thành công đồ án tốt nghiệp. 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

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 căn bản 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CG4 Hình thành cho sinh viên ý thức học tập, định 

hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng yêu nghề và tinh 

thần học hỏi 

ELO14, ELO15, 

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 Phân tích, đánh giá và hệ thống hóa được toàn bộ kiến thức 

đã học về ngành thủy văn 

ELO2, ELO3, 

ELO8, ELO4 

CELO2 Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm chuyên ngành 

để thực hiện đồ án 

ELO5, ELO6, 

ELO7, ELO8 

CELO3 Phân tích, đánh giá được kết quả tính toán trong đồ án ELO6, ELO7, 

ELO8 

CELO4 Làm việc nhóm, viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết 

trình, tiếng Anh chuyên ngành 

ELO1, ELO9, 

ELO11, ELO12 

 

CELO5 Có ý thức học tập, định hướng nghề nghiệp, nâng cao lòng 

yêu nghề và tinh thần học hỏi 

ELO14, ELO15, , 

ELO13 
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Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần (CELOs)  và CĐR của CTĐT (ELOs) 

CĐR HP 

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
1
0

 

E
L

O
1
1

 

E
L

O
1
2

 

E
L

O
1
3

 

E
L

O
1
4

 

E
L

O
1
5

 

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

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

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

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

CELO5 M M M M M M M M M M M M H H H 

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

5. Phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá học 

phần 

5.1. Phương pháp giảng dạy - học tập 

Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Phương pháp thuyết trình  

- Phương pháp mô phỏng 

- Các Phương pháp học tập được áp dụng trong quá trình giảng dạy học phần: 

- Thực hành; 

- Tham quan. 

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 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: 

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] 

Phương 

pháp đánh 

giá 

 

[7] 

Tỷ lệ 

(%) 

 

[8] 

A1. 

Đánh 

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 

kiến 

thức/kỹ 

năng/phẩm 

chất/năng 

lực toàn 

khóa 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. 

Đánh 

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 

chuẩn xác, 

tính thực 

tiễn 

Tính sáng 

tạo và khả 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3, 

CELO4 

1 lần đánh 

giá / đánh giá 

đồ án 

trình bày 

chi tiết, 

chính xác, 

khoa học, 

logic, rõ 

ràng, sinh 

động, hiệu 

quả 

PP quan sát 
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năng thực 

hiện đồ án  

 

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 khái 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 hợp với bản thân; 

- Trao đổi giữa giáo viên hướng dẫn và 

sinh viên về đề tài, đánh giá tính khả 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 

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. 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4

, CELO5 
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- 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 kế 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 tượng nghiên cưu của 

đồ án; mục tiêu, tầm quan trọng; ý nghĩa khoa 

học, kỹ thuật, thực tiễn; 

- Thu thập tài liệu, số liệu, phân tích đánh 

giá chất lượng, 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, 

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; 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4

, CELO5 
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- 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 kết quả thu được; 

- 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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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 kết quả 

thu được; 

- 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 

 

8 

A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 

9. Tổng hợp phân tích đánh giá kết quả 

- Tổng hợp các kết quả thu được ở phần 7 và 

8; 

- Phân tích đánh giá các kết quả thu được 

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 

 

9 

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 

chuyên môn và theo định dạng quy định. 

- Biên soạn Tóm tắt đồ án. 

- Bảo vệ ở Tổ bộ môn; 

- GV hướng 

dẫn đồ án 

CELO1, 

CELO2, 

CELO3,CELO4

, CELO5 
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- 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 CĐR học phần 

Bài học 

(Module) 

CĐR 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: 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

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: Bộ môn Thủy văn 

10. Ngày phê duyệt: ………………….. 

 

TRƯỞNG KHOA                       TRƯỞNG BỘ MÔN          NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   

 

 

 

 

  Cấn Thu Văn                             Cấn Thu Văn 


