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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc nền tảng của toán tài
chính và các ứng dụng, bao gồm:

-Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách tính lãi, chiết khấu, tiết kiệm, trả nợ
vay, cách xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư, các vấn đề về chuỗi niên kim.

-Cung cấp những kiến thức cũng như phương pháp cơ bản của Đại số tuyến tính, Giải tích
hàm 2 biến số và bài toán nội suy.

-Ứng dụng các kiến thức và các phương pháp trên trong phân tích tài chính.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN



3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năngvà mức độ tự chủ, trách nhiệm

3.1.1. Về kiến thức

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được những chuẩn như sau:

- CLO1: Hiểu được các khái niệm cơ bản như giá trị hiện tại, giá trị tương lai và phân biệt được sự
khác nhau giữa lãi đơn và lãi kép, giữa gộp hữu hạn và gộp liên tục.

- CLO2: Trình bày và phân tích được một cách có hệ thống những kiến thức về chuỗi niên kim.

- CLO3: Sử dụng được các công cụ như hiệu giá thuần, suất sinh lợi nội bộ để đánh giá hiệu quả
đầu tư khi có rủi ro

- CLO4: Hiểu các khái niệm, tính chất cơ bản của giải tích hàm 2 biến. Sinh viên vận dụng được các
phương pháp Toán dùng trong Giải tích toán học: phương pháp tìm giới hạn, xét tính liên tục, tính
đạo hàm, tính tích phân hàm 1 biến số; phương pháp tìm giới hạn, xét tính liên tục, tính đạo hàm
riêng của hàm nhiều biến số, tính đạo hàm của hàm ẩn.

3.1.2. Về kĩ năng

- CLO5: Sau khi học xong học phần này sinh viên vận dụng được kỹ năng tư duy logic, kỹ năng
phân tích và áp dụng công cụ định lượng của môn học để nghiên cứu các học phần cơ sở và chuyên
ngành. Sinh viên cũng có các kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

- CLO6: Sau khi học xong học phần này sinh viên có trách nhiệm công dân, trách
nhiệm cộng đồng. Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác và thái độ phục vụ
tốt.

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo

CĐR
của
Học
phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

CLO1 x X x



CLO2 x X x

CLO3 x X x

CLO4 x X x

CLO5 x x x

CLO6 x x x

Học
phần

4 3 3
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5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung học phần

Buổi Nội dung Phân bổ thời gian Đóng
góp
vào

CLOGiảng dạy trên lớp Tiểu
luận,

bài tập
lớn,

thực tế

Tự học,
chuẩn bị

có
hướng

dẫn
Lý

thuyết

(Thuyết
giảng)

Thực
hành,
thảo
luận

1-2 Chương 1. Đại cương về
Toán tài chính

2 6 0 8 1, 5, 6

3-7 Chương 2. Đại số tuyến tính
dùng trong Toán tài chính

3 10 0 11 1, 5, 6

8-11 Chương 3. Lãi đơn và lãi kép 2 8 0 8 1, 5, 6

http://khoacoban.ftu.edu.vn/


12-14 Chương 4. Bài toán đánh giá
hiệu quả kinh tế của đầu tư

Kiểm tra giữa kỳ

3 10 0 11 2, 5, 6

15-19 Chương 5. Chuỗi niên kim 2 11 0 9 1, 5, 6

20-25 Chương 6: Giải tích hàm 2
biến và ứng dụng trong Toán
tài chính

Ôn tập

3 15 0 13 2, 3, 4,
5, 6

Tổng cộng (giờ) 15 giờ 60 giờ 0 giờ 60 giờ

5.2. Kế hoạch giảng dạy

Buổi Hoạt động
dạy và học

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu
sinh viên
chuẩn bị

Đóng góp
vào CLO



1

(Chương 1:
Đại cương
về Toán tài

chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Mở đầu giới thiệu
môn học.

Chương 1. Đại cương về
Toán tài chính

1.1.Khái niệm, đối
tượng và ứng dụng
của Toán tài chính

1.2. Các yếu tố cơ bản
của Toán tài chính

Bài tập: SBT tương
ứng

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1
mục 4.1)

1, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1
mục 4.1)

Đánh giá Khái niệm và các yếu
tố cơ bản của Toán tài
chính



2

(Chương 1:
Đại cương
về Toán tài

chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 1.3. Các phép tính cơ
bản

1.4. Sử dụng Excel
trong Toán tài chính

Bài tập: SBT tương
ứng

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1, 2
mục 4.1)

1, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Các bảng tính tài
chính cơ bản

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1, 2
mục 4.1)

Đánh giá Hiểu về các hàm
Excel PMT, NPV, FV,
PV.

3

(Chương 2.
Đại số tuyến

tính dùng
trong Toán
tài chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3
Chương 2. Đại số tuyến
tính dùng trong Toán
tài chính

2.1. Khái niệm cơ bản
về ma trận

2.2. Phép toán cơ bản
của ma trận

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 2
mục 4.1)

1, 5, 6



Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3
Các cấu trúc đại số

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 2
mục 4.1)

Đánh giá
Khái niệm và các phép
toán cơ bản của ma trận

4

(Chương 2.
Đại số tuyến

tính dùng
trong Toán
tài chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 2. Đại số tuyến
tính dùng trong Toán
tài chính

2.3 Định thức

2.4. Hạng của ma trận

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 2
mục 4.1)

1, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Phương pháp Gauss tìm
hạng của ma trận

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 2
mục 4.1)



Đánh giá Các phương pháp tính
định thức, tìm hạng của
ma trận

5

(Chương 2.
Đại số tuyến

tính dùng
trong Toán
tài chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 2. Đại số
tuyến tính dùng trong
Toán tài chính

2.5. Ma trận nghịch
đảo

2.6. Hệ phương trình
tuyến tính

2.6.1. Khái niệm cơ
bản

2.6.2. Phương pháp
giải hệ Cramer

Bài tập: SBT tương
ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 1

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 2
mục 4.1)

1, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Dạng ma trận của hệ
phương trình

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 2
mục 4.1)



Đánh giá Phương pháp giải hệ
Cramer

6

(Chương 2.
Đại số tuyến

tính dùng
trong Toán
tài chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 2. Đại số
tuyến tính dùng trong
Toán tài chính

2.6. Hệ phương trình
tuyến tính

2.6.3. Phương pháp
giải hệ tổng quát

2.6.4. Hệ phương
trình tuyến tính thuần
nhất

Bài tập: SBT tương
ứng

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 2
mục 4.1)

1, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Dạng ma trận của hệ
phương trình

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 2
mục 4.1)

Đánh giá Phương pháp giải hệ
tổng quát



7

(Chương 2.
Đại số tuyến

tính dùng
trong Toán
tài chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 2. Đại số
tuyến tính dùng trong
Toán tài chính

2...Mô hình cân bằng
thị trường hàng hóa
và tiền tệ

Bài tập: SBT tương
ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 3

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 2
mục 4.1)

2, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Một số tính chất của
mô hình cân đối liên
ngành

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 2
mục 4.1)

Đánh giá Mô hình cân đối liên
ngành, mô hình cân
bằng thị trường n
hàng hóa có liên quan



8

(Chương 3.
Lãi đơn và

lãi kép)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 3. Lãi đơn và
lãi kép

3.1.Cấp số cộng, cấp
số nhân

3.2. Lãi đơn và các
bài toán ứng dụng lãi
đơn

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 1
mục 4.1)

2, 5, 6

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực
tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Một số bài toán mở
rộng của mô hình cân
bằng thu nhập quốc
dân

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 1
mục 4.1)

Đánh giá Mô hình cân bằng
thu nhập quốc dân,
Mô hình cân bằng thị
trường hàng hóa và
tiền tệ



9

(Chương 3. Lãi
đơn và lãi kép)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 3. Lãi đơn và
lãi kép

3.3 Lãi kép và các bài
toán ứng dụng lãi kép

3.4 Gộp hữu hạn và gộp
liên tục

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 4

Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 1
mục 4.1)

1, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Một số bài toán mở rộng
của ánh xạ tuyến tính

Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 1
mục 4.1)

Đánh giá ánh xạ tuyến tính

10

(Chương 3. Lãi
đơn và lãi kép)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 3. Lãi đơn và
lãi kép

3.5.Các khoản thanh
toán theo chu kỳ

Bài tập: SBT tương ứng

Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 1
mục 4.1)

1, 5, 6



Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Một số tính chất của giá
trị riêng

Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 1
mục 4.1)

Đánh giá Giá trị riêng và véc tơ
riêng

11

(Chương 3. Lãi
đơn và lãi kép)

Lý thuyết +
Thực hành

2 Chương 3. Lãi đơn và
lãi kép

3.6 Nội suy

Bài tập: SBT tương ứng

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 3, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0



Tự học có
hướng dẫn

2 Các bài toán mở rộng
của dãy số

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá
kiểm tra
giữa kỳ

1 Kiểm tra các nội dung
chính của Đại số tuyến
tính dùng trong Toán tài
chính

Ôn tập các
nội dung
của Đại số
tuyến tính
dùng trong
Toán tài
chính

12

(Chương 4. Bài
toán đánh giá
hiệu quả kinh
tế của đầu tư)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 4: Bài toán
đánh giá hiệu quả kinh
tế của đầu tư

4.1. Hiệu giá thuần NPV

4.2. Suất sinh lợi nội bộ
IRR

Bài tập: SBT tương ứng

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 3, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0



Tự học có
hướng dẫn

3 Một số tính chất của đạo
hàm

Tự đọc
toàn
chương 1

(sách 1
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Ứng dụng của đạo hàm
trong phân tích kinh tế

13

(Chương 4. Bài
toán đánh giá
hiệu quả kinh
tế của đầu tư)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 4: Bài toán
đánh giá hiệu quả kinh
tế của đầu tư

4.3. Chỉ số lợi nhuận và
thời gian hoàn vốn

4.4. Đánh giá hiệu quả
đầu tư khi có rủi ro

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 1

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 1
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Chương
1: 2, 3, 4,
5, 6

Chương
2: 3, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0



Tự học có
hướng dẫn

3 Một số tính chất của
hàm khả vi

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Ứng dụng của tích phân
trong phân tích kinh tế

14

(Chương 4. Bài
toán đánh giá
hiệu quả kinh
tế của đầu tư)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Ôn tập lại kiến thức để
kiểm tra giữa kỳ

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 1

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

3, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0



Tự học có
hướng dẫn

2 Một số chú ý về quy tắc
Lôpitan

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Khử dạng vô định bằng
quy tắc Lôpitan

15

(Chương 5.
Chuỗi niên

kim)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 5: Chuỗi niên
kim

5.1. Tổng quan về chuỗi
niên kim

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Các yếu tố xác định
một chuỗi niên kim

5.1.3. Chuỗi niên kim đầu
kỳ, chuỗi niên kim cuối kỳ
và quan niệm về thời điểm
gốc

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 2

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

3, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0



Tự học có
hướng dẫn

2 Một số chú ý về Khai
triển Taylor

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Khai triển Taylor

16

(Chương 5.
Chuỗi niên

kim)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 5: Chuỗi niên
kim

5.2. Chuỗi niên kim cố
định

5.2.1. Số tiền thu được
cuối cùng Vn

5.2.2. Giá trị hiện tại Vo

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 2

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

3, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Một số chú ý về tích
phân suy rộng

Tự đọc
toàn
chương 2

(sách 3
mục 4.1;



sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Tích phân suy rộng

17

(Chương 5.
Chuỗi niên

kim)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 5: Chuỗi niên
kim

5.3. Chuỗi niên kim biến
động theo cấp số cộng

5.3.1. Số tiền thu được
cuối cùng Vn

5.3.2. Giá trị hiện tại Vo

Bài tập: SBT tương ứng

Tự đọc
toàn
chương 3

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

3, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Tính chất hàm liên tục Tự đọc
toàn
chương 3

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Đạo hàm riêng



18

(Chương 5.
Chuỗi niên

kim)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 5: Chuỗi niên
kim

5.4 Chuỗi niên kim biến
động theo cấp số nhân

5.4.1. Số tiền thu được
cuối cùng Vn

5.4.2. Giá trị hiện tại Vo

Bài tập: SBT tương ứng

Tự đọc
toàn
chương 3

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

3, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Vi phân toàn phần Tự đọc
toàn
chương 3

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Một số ứng dụng của
phép tính vi phân của
hàm n biến số



19

(Chương 5.
Chuỗi niên

kim)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 5: Chuỗi niên
kim

5.4 Chuỗi niên kim biến
động theo cấp số nhân
(tiếp)

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 3

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Đạo hàm riêng cấp cao Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Đạo hàm riêng và giá trị
cận biên, Hệ số co giãn
riêng



20

(Chương 6.
Giải tích hàm
2 biến số và
ứng dụng
trong tài
chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 6: Giải tích
hàm 2 biến số và ứng
dụng trong tài chính

6.1. Khái niệm cơ bản

- Định nghĩa hàm 2 biến
số

- Các phép toán của
hàm 2 biến số

- Giới thiệu một số hàm
2 biến trong phân tích
tài chính: Hàm cung,
hàm cầu, hàm chi phí,
hàm doanh thu, hàm lợi
nhuận, hàm lợi ích (hàm
tiêu dùng), hàm sản
xuất, …

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 3

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Đạo hàm riêng cấp cao Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)



Đánh giá Quy luật lợi ích cận biên
giảm dần, Hàm thuần
nhất và vấn đề hiệu quả
theo quy mô sản xuất

21

(Chương 6.
Giải tích hàm
2 biến số và
ứng dụng
trong tài
chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 6: Giải tích
hàm 2 biến số và ứng
dụng trong tài chính

6.2. Giới hạn của hàm 2
biến số

- Định nghĩa giới hạn
của hàm 2 biến số

- Các tính chất về giới
hạn của hàm 2 biến số

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 3

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

3 Đạo hàm riêng hàm ẩn Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)



Đánh giá Phương trình đường
bàng quan và đường
đồng lượng, Ứng dụng
đạo hàm của hàm ẩn

22

(Chương 6.
Giải tích hàm
2 biến số và
ứng dụng
trong tài
chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 6: Giải tích
hàm 2 biến số và ứng
dụng trong tài chính

6.3. Tính liên tục của
hàm 2 biến số

- Định nghĩa

- Các tính chất

Bài tập: SBT tương ứng

Tự làm bài
tập hết
chương 3

Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Đạo hàm riêng hàm ẩn Tự đọc
toàn
chương 4

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)



Đánh giá Cực trị không điều kiện
và có điều kiện của hàm
kinh tế nhiều biến số

23

(Chương 6.
Giải tích hàm
2 biến số và
ứng dụng
trong tài
chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 6: Giải tích
hàm 2 biến số và ứng
dụng trong tài chính

6.4. Đạo hàm và vi phân
hàm 2 biến

6.4.1. Đạo hàm và vi
phân cấp 1

- Khái niệm, tính chất

6.4.2. Đạo hàm và vi
phân cấp n

- Khái niệm, tính chất

6.4.3. Đạo hàm và vi
phân của hàm hợp hai
biến số, hàm ẩn xác định
bởi phương trình F(x, y)
= 0

6.5 Đạo hàm riêng ứng
dụng trong tài chính

Bài tập: SBT tương ứng

Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 3, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0



Tự học có
hướng dẫn

2 Tính chất chuỗi số Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Tính hội tụ hoặc phân
kỳ của chuỗi số

24

(Chương 6.
Giải tích hàm
2 biến số và
ứng dụng
trong tài
chính)

Lý thuyết +
Thực hành

3 Chương 6: Giải tích
hàm 2 biến số và ứng
dụng trong tài chính

6.6. Cực trị của hàm 2
biến số ứng dụng trong
tài chính

6.6.1.Cực trị không có
điều kiện ràng buộc của
hàm 2 biến

6.6.2. Cực trị có điều
kiện ràng buộc: của
hàm 2 biến

6.6.3. Giá trị lớn nhất,
giá trị nhỏ nhất của hàm
số trên tập đóng và bị
chặn

6.6.4. Cực trị và giá trị
lớn nhất nhỏ nhất ứng
dụng trong tài chính

Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

2, 3, 4, 5, 6



Bài tập: SBT tương ứng

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Tính chất sai phân Tự đọc
toàn
chương 5

(sách 3
mục 4.1;
sách 4 mục
4.2)

Đánh giá Phương trình vi phân,
sai phân và ứng dụng
trong kinh tế

25

(Ôn tập)

Thực hành 3 Ôn tập Các câu hỏi
liên quan

3, 4, 5, 6

Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có
hướng dẫn

2 Ôn tập Tự đọc toàn
chương 5

(sách 3 mục
4.1; sách 4
mục 4.2)



Đánh giá Ôn tập

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

6.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 75% các buổi học trên lớp.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức Nội dung đánh giá Tiêu chí đánh
giá

CLO Trọng
số

Đánh giá
quá trình

Chuyên
cần

Kiểm tra sự có mặt trên
lớp

Kiểm tra mức độ tham
gia vào bài học và thực
hiện đầy đủ các yêu cầu
của giảng viên

Số lần có mặt
trên lớp và quá
trình tham gia
vào bài học

1,2,6 10%



Kiểm tra
thường
xuyên,
giữa kỳ

Các nội dung của học
phần

Kiểm tra trắc
nghiệm hoặc tự
luận trong
khoảng thời
gian 60 phút

3,4,5

20%

Đánh giá
tổng kết

Thi hết
học
phần

Các nội dung của học
phần

Bài kiểm tra tự
luận trong 75
phút

2,3,4,5 70%

Tổng: 100%

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Phùng Duy Quang

TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG


