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KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
ĐỒ ÁN PHẦN I 

HONOR THESIS PART I 

1. Thông tin về giáo viên 

TT Họ tên giáo viên Học 

hàm 

Học 

vị 

Đơn vị công tác (Bộ môn) 

1 Nguyễn Quang Uy GV TS Bộ môn An ninh mạng 

 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn An ninh mạng – Khoa Công nghệ thông tin 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn ANM – Khoa CNTT  

Điện thoại, email: quanguyhn@gmail.com  

Các hướng nghiên cứu chính: Kiểm thử phần mềm, Trí tuệ nhân tạo 

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail): 

2. Thông tin chung về môn học  

- Tên môn học: Đồ án Phần I 

- Mã môn học:   

- Số tín chỉ: 2 

- Môn học:  

 Bắt buộc: X 

 Lựa chọn:   

- Các môn học tiên quyết: Thực tập công nghiệp 

- Các môn học kế tiếp:  

- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết:  

 Làm bài tập trên lớp:  

 Thảo luận: 

 Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập...): 4 Tuần 

 Hoạt động theo nhóm: 

 Tự học: 

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa CNTT. 

3. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên cơ hội đọc và tìm hiểu các kiến thức cần thiết để 

xây dựng Đồ án tốt nghiệp của mình. Kết thúc môn học, sinh viên sẽ hình thành được 

Đề cương của đồ án tốt nghiệp. 

- Kỹ năng: Rèn luyên cho sinh viên các kỹ năng tự nghiên cứu các vấn đề cụ thể để 

làm cơ sở cho giải quyết một bài toán được giáo viên giao cho  
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- Thái độ, chuyên cần: Lên lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của 

giáo viên. 

4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ) 

Học phần được thiết kế riêng với mục đích giúp cho sinh viên thu nhận các kiến thức liên 

quan trực tiếp với đồ án tốt nghiệp về sau này. Trong quá trình thực hiện, sinh viên sẽ được 

giáo viên hướng dẫn các nội dung cụ thể; đồng thời đề cương đồ án tốt nghiệp cũng sẽ được 

xác định trong thời gian này.  

5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục) 

Sinh viên được yêu cần tìm hiểu các kiến thức liên quan đến một đề tài cụ thể. Một số nội 

dung sinh viên cần tiến hành là: 

Phần I: Đọc và tìm hiểu các kiến thức bổ trợ theo chủ đề đã thống nhất với giáo viên 

Phân II: Xây dựng đề cương cho đồ án tốt nghiệp. Nội dung đề cương bao gồm: Tên 

đề tài, mục đích nghiên cứu, nội dung thuyết minh và tính toán, sản phẩm dự kiến, tài liệu 

tham khảo,…  

 

6. Giáo trình, tài liệu tham khảo 

STT Tên tài liệu Tác giả NXB Năm 

XB 

1     

7. Hình thức tổ chức dạy học 

Các bộ môn sẽ giao cho từng giáo viên việc hướng dẫn các sinh viên (cần có kế hoạch 

trước). Sau khi thống nhất với sinh viên, giáo viên sẽ giao chủ đề đọc bổ sung kiến thức và 

hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương cho đề tài tốt nghiệp.  

Cuối thời hạn làm đồ án, sinh viên sẽ phải làm báo cáo về các nội dung nghiên cứu và đề 

cương đề tài của đồ án tốt nghiệp để trên cơ sơ đó các giáo viên đánh giá cho điểm. 

Chú ý: Các bộ môn có thể mời giáo viên hướng dẫn ngoài bộ môn; hoặc sinh viên có thể đề 

xuất giáo viên hướng dẫn. 

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giáo viên 
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Giaó viên cần có kế hoạch gặp và trao đổi với sinh viên cụ thể trong cả 4 tuần thực hiện. 

9. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

Đánh giá dự trên Báo cáo kết quả Phần I (dạng báo cáo tiểu luận) và Đề cương Đồ án TN ở 

phần II 

Giảng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Chủ nhiệm Bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Chủ nhiệm Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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